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RESUMO 

DURAN, M. F. Proposta de urn Estudo de Politica Publica para Conserva~ao e Uso 
da Floresta Ombr6fila Mista na Regiao de Irati. 0 Estado do Parana ao Iongo de 
quatro ultimas decadas teve uma agao muito forte na exploragao dos recursos naturais 
de uma forma inadequada do ponto de vista da aplicabilidade das legislagoes 
ambientais vigentes. 0 resultado deste processo foi o desequilibrio na distribuigao dos 
remanescentes florestais do nosso Estado onde se tern uma linha imaginaria separando 
duas realidades, ao norte e noroeste com atividade muito forte na agricultura e pecuaria 
e outra ao sui com atividade representada pela industria de base florestal, onde fica 
constatado urn desregramento das vocagoes naturais e caracteristicas de uma 
determinada regiao pela falta de materia prima. Dentro desta proposta foram abordados 
aspectos relacionados aos remanescentes florestais dentro da realidade no que se 
refere a cobertura vegetal atual. Tambem foi apresentada de uma forma bern descritiva 
a classificagao das diversas tipologias florestais existentes e tambem uma proposta de 
conversao ou protegao destes remanescentes. 0 estabelecimento de urn Zoneamento 
propicia a organizagao do processo produtivo de urn Estado dentro das cadeias 
produtivas onde a industria, a materia prima e a mao de obra, ficam disponibilizadas 
dentro de urn raio economicamente aceitavel. E como objetivos especificos, a proposta 
abordou as diversas politicas publicas para conservagao da Floresta Ombr6fila Mista e 
sugerir uma proposta de politica publica para uso e conservagao. Este trabalho 
apresenta uma proposta viavel e de suma importancia ao desenvolvimento organizado 
do Estado do Parana. 

Palavras-chave: Conservagao e Uso, Politica Publica, Floresta Ombr6fila Mista, 
Proposta de Estudo, Zoneamento Ecol6gico. 
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1. INTRODUCAO 

0 Estado do Parana, historicamente, desde sua colonizac;ao, teve a atividade de 

base florestal como forte componente na economia e desenvolvimento, motivado pela 

disponibilidade de extensas areas cobertas por florestas de alto valor econ6mico. Por 

varias decadas o Estado manteve-se como principal produtor e exportador de madeiras, 

mas a falta de uma visao de Iongo prazo, com a preocupac;ao da manutenc;ao e garantia 

de suprimento, fez com que a atividade fosse gradativamente decaindo a ponto de 

reduzir o parque industrial a pequenos p61os regionalizados. 

Outros fatores como o uso e destinac;ao inadequada de areas, a explorac;ao 

predat6ria, o desmatamento para fins de expansao da agropecuaria, incendios alem de 

outros, foram e ainda permanecem como ameac;as a conservac;ao deste patrimonio 

florestal. Tais ac;6es e fen6menos constituem-se em riscos a conservac;ao dos solos, dos 

recursos hidricos e da biodiversidade, que sao diretamente dependentes da preservac;ao 

e do uso racional dos recursos florestais. 

Os ciclos econ6micos que aconteceram ao Iongo da hist6ria evidenciaram as 

vocac;oes regionalizadas que aconteceram pelo potencial da fertilidade do solo e 

tambem pelas restric;oes relacionados a topografia. 

0 atual mapa de uso do solo do Parana, com baixos e desorganizados 

remanescentes florestais, e consequencia da ausencia do Estado na formatac;ao de uma 

politica que oriente o caminho da atividade economica e da protec;ao ambiental. 

Urn exemplo equivocado deste processo e a existemcia de urn p61o moveleiro na 

regiao metropolitana de Londrina, totalmente fora da base de fornecimento de materia 

prima florestal, encarecendo o produto final e limitando a competic;ao no mercado 

internacional. 
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Outro exemplo caracteristico desta desorganizagao ocorre no municipio de lnacio 

Martins, localizado na regiao Centro-Sui do Parana, onde a atividade madeireira foi a 

base (mica da economia em toda sua hist6ria e e um dos municipios do Estado com 

maier fndice de cobertura florestal nativa. Em fungao disto o poder publico Federal e 

tambem o Estadual impuseram restrigoes de uso destes remanescentes florestais, 

mediante criagao de unidades de conservagao questionaveis e nao regulamentados, 

que engessaram todo o processo produtivo quando na verdade deveriam criar 

mecanismos de desenvolvimento com base na atividade florestal que e a vocagao 

daquela populagao. 

Os remanescentes florestais natives e ex6ticos existentes sao os atuais estoques 

para a atividade de base florestal, atividade esta que representa o segundo Iugar na 

pauta de exportagao do agroneg6cio, os quais estao delimitados essencialmente na 

Regiao Fitogeogratica da Floresta Ombr6fila Mista ou tambem conhecida como Floresta 

de Araucaria. 

A Floresta Ombr6fila Mista, onde o termo ombr6fila significa alta pluviosidade e a 

mista esta relacionado a mistura de especies, consiste em uma das mais 

impressionantes Regioes Fitogeograficas do Brasil, por abrigar uma complexidade de 

especies vegetais e animais, dentre as quais se destaca a conifera mais importante do 

Pafs, ou seja, a Araucaria angustifolia, que da nome a esta Regiao e define de forma 

inequfvoca os seus limites. 

E nesta Regiao que tambem estao os remanescentes florestais natives mais 

significativos constituindo-se um verdadeiro banco de areas destinadas a formagao de 

Unidades de Conservagao. Por esta significancia ecol6gica, abrigando especies tfpicas 

e atributos biol6gicos unicos, a Floresta de Araucaria tern sido considerada prioritaria 

para fins de conservagao ambiental. 
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Paralelamente, por sua natural vocac;:ao florestal, a regiao desta regiao tambem 

se reveste de grande importancia s6cio-economica, abrigando os maiores macic;:os de 

florestas plantadas responsaveis pela produc;:ao madeireira e pelo abastecimento da 

industria de base florestal. 

E dentro desta Regiao Fitogeografica que esta concentrado o maior parque 

industrial do Parana com os mais diversos segmentos de produc;:ao e utilizac;:ao de 

materia prima. Da mesma forma e como conseqOencia deste processo tambem se 

concentra nesta area o maior percentual da populac;:ao paranaense exercendo uma forte 

pressao para expansao da area urbana e em conseqOencia na area rural pela 

necessidade de maior area para produc;:ao de alimentos. 

A edic;:ao do C6digo Florestal em 1965, embora fosse uma legislac;:ao bastante 

avanc;:ada para a epoca, nao conseguiu organizar o processo de explorac;:ao 

desenfreada das florestas. 

Nesta regiao tem-se proprietarios rurais com areas de 50 hectares ou mais 

cobertos com florestas ja antropizadas, porem nao passiveis de corte rasa e, no entanto 

comparados com proprietarios com o mesmo tamanho de areas localizadas em 

Cascavel ou Toledo com condic;:oes de sobrevivencia incomparavel as situac;:oes da 

regiao de Irati. 

Outro aspecto a ser considerado e que muitas areas no passado foram 

severamente antropizadas diante da ineficiencia do poder publico e hoje estao 

degradadas de forma que se nao houver uma intervenc;:ao tecnica no sentido de 

promover a recuperac;:ao destas areas, mediante procedimentos devidamente 

regulamentados, tais areas nao oferecem qualquer condic;:ao de retorno tanto na visao 

economica, social ou ambiental, portanto precisa o Estado ditar normas para definic;:ao 

dos procedimentos adequados visando resguardar o aspecto economico sem detrimento 

da questao ambiental. 
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A necessidade de expansao de areas para fins produtivos e a necessidade de 

proteger os ultimos remanescentes florestais geram urn desentendimento entre o setor 

produtivo e o setor ambientalista onde cada segmento defende emocionalmente aquila 

que entende ser mais adequado para a expansao de suas areas e desta forma 

necessitando de uma normatizac;ao baseada em aspectos tecnicos e cientfficos para 

direcionar a questao economica sem esquecer os aspectos ambientais de suma 

importancia ao bern estar de toda a populac;ao. 

0 mais serio nesta questao e que todas as ocasioes em que o poder publico 

Federal ou Estadual tomou a iniciativa de desapropriar alguma area com remanescentes 

florestais importantes sob o ponte de vista da biodiversidade, sempre houve a 

contestac;ao dos proprietaries rurais envolvidos, em func;ao de que nunca houve um 

planejamento e nem uma valorizac;ao adequada dos im6veis que permitisse uma 

tranqOila formac;ao das Unidades de Conservac;ao para a protec;ao destas areas. 

Atualmente a expansao agricola e a mais importante neste cenario em func;ao da 

pressao exercida sabre os remanescentes florestais no Estado do Parana, impulsionado 

pelo fator de produc;ao da monocultura soja que inicialmente estava nas grandes 

propriedades rurais e atualmente se distribui em todas as regioes, independentemente 

do tamanho das propriedades agrfcolas. 

Esta pressao que ocorre de forma desordenada, onde prevalece o fator 

economico imprescindfvel ao crescimento de uma sociedade, tambem necessita de alga 

que organize esta expansao prevendo o que e onde podem ocorrer determinadas 

praticas economicas e ambientais visando ou buscando o equilibria necessaria para 

uma qualidade de vida plena onde todos tenham atraves de normas as possibilidades de 

investimentos em suas propriedades. 

Este estudo visa desenvolver o trabalho na Regiao Fitogeografica da Floresta 

Ombr6fila Mista que e bastante grande abrangendo em torno de 152 municipios no 
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Estado do Parana. 0 desenvolvimento desta proposta sera desenvolvida com base nas 

informac;oes da Regiao Administrativa do Municipio de Irati, ao qual estao vinculados os 

municipios de Rebouc;as, Rio Azul, Mallet, lnacio Martins, lmbituva, Teixeira Soares, 

Fernandes Pinheiro e Guamiranga, permite uma melhor avaliac;ao desta Regiao 

possibilitando um trabalho muito mais proximo da realidade. 

Estes municipios situados da Regiao Centro Sui do Parana apresentam 

diversidades de usos agricola, florestal, minerario, fumageiro e madeireiro, muito 

caracteristico das outras Regioes Administrativas da Floresta Ombr6fila Mista. 

Por esta razao a proposta tern como base esta Regiao que servira para uma 

analise e desenvolvimento para o resto da Regiao Fitogeografica sem problema de 

interpretac;ao ou necessidade de outro estudo especifico, pois as condic;oes sao muito 

semelhantes em todos os aspectos. 

Para que um Plano de Uso e Conservac;ao, que pode tambem ser denominado de 

Zoneamento Ecol6gico e Economico, seja respeitado devera ser submetido e aprovado 

atraves de uma Lei submetido a Assembleia Legislativa, onde todas as situac;oes 

previstas neste Zoneamento estarao devidamente regulamentadas para que a 

sociedade tenha a sua disposic;ao um mecanisme para definir o que pode e deve ser 

feito em sua propriedade particular e, portanto este estudo apresentara uma minuta de 

Lei deste Zoneamento. 

0 presente estudo visa de forma segura e objetiva dar uma orientac;ao clara e 

abrangente levando-se em considerac;ao todos os aspectos inerentes aos fatos atuais, 

suas conseqOencias e projeta-las para as potencialidades de expansao, protec;ao e/ou 

preservac;ao. 

E ainda, a definic;ao de toda a metodologia para possibilitar a identificac;ao de 

parametres que demonstrem aspectos prioritarios para a criac;ao de Unidades de 

Conservac;ao, em zonas de relevante interesse ecol6gico, e alternadamente para uso 
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silvicultural e/ou agropecuario, em areas com vocac;ao natural para estas atividades, 

sem prejuizos e impactos significativos para o meio ambiente, visando no futuro a 

implementac;ao efetiva de urn Zoneamento Ecol6gico Economico para o Estado do 

Parana. 

E concluindo, este estudo tern os seguintes como objetivos especificos: 

fundamentar teoricamente o estudo para conservac;ao e uso dos recursos naturais; 

estudar as diversas politicas para conservac;ao e uso da Floresta Ombr6fila Mista; 

sugerir proposta de politica publica para conservac;ao e uso Floresta Ombr6fila Mista; 

apresentar minuta de urn projeto de Lei para o estabelecimento do Zoneamento 

Ecol6gico e Economico no Parana. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Numa pesquisa executada de forma geral percebe-se que o presente tema possui 

muitos estudos, porem nada devidamente implantado no pais de forma integral, mesmo 

tratando-se de uma politica avanc;ada de gestao, pais necessita de uma visao 

estrategica e corpo tecnico que tenha a vocac;ao para esta finalidade, conhecimento da 

realidade de campo nos aspectos relacionados as questoes ambientais e tambem nos 

aspectos da atividade economica. 

Perfil profissional de diffcil localizac;ao nas entidades publicas, pais na maioria das 

situac;oes estes s6 tern o perfil ambientalista que entram em choque na apresentac;ao de 

um trabalho desta natureza com o segmento produtivo e em conseqOencia os fatos nao 

evoluem para a implantac;ao de uma proposta. 

Segundo a afirmac;ao do PROBIO - Projeto de Conservac;ao e Utilizac;ao 

Sustentavel da Diversidade Biol6gica Brasileira (2001, p.4 ), "a ausencia de abordagens 

integradas da realidade por parte do Poder Publico, na construc;ao de Politicas Publicas 

que levem em conta a fragilidade dos ecossistemas associados ao Bioma em questao, 

tem de certa forma contribuido com a degradac;ao dos ambientes onde dominava a 

Floresta com Araucaria no Estado do Parana". 

Conforme pode ser verificado em sites da Internet nos Estados do Maranhao, 

Mato Grosso, Acre e Rondonia possuem urn zoneamento implantado onde cada 

situac;ao sao realidades totalmente diferentes pelas culturas, clima, solo, topografia e 

tambem pela visao politica no desenvolvimento e na aplicac;ao deste dispositive. A 

regiao metropolitana da cidade de Sao Paulo desenvolveu muito fortemente a questao 

do Zoneamento Urbano - mais caracterizado como Plano Diretor. Existem tambem 
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muitos Zoneamentos Agricolas onde sao enfatizadas determinadas culturas mais 

especificas sem levar em conta os demais aspectos do meio. 

Desta forma devera ser desenvolvido urn trabalho especifico para a Regiao da 

Floresta Ombr6fila Mista com suas caracteristicas e peculiaridades regionais. 

Segundo pesquisa publicada pelo PROBIO - Projeto de Conservac;ao e Utilizac;ao 

Sustentavel da Diversidade Biol6gica Brasileira (2001, p.30) "a floresta de Araucaria 

representa urn bioma unico na America do Sui, restrito a uma pequena porc;ao no Sui do 

Brasil", e ainda do mesmo autor e pagina que "a area de abrangencia do bioma Floresta 

com Araucaria e composta por 11.589.138 hectares, ou seja, 58°/o da area total do 

Estado do Parana, somadas as areas de campos". 

De acordo com CARVALHO, P.E.R. (2003, p.803), "a Floresta Ombr6fila Mista 

ocorrente no Brasil, originalmente estendia-se em uma superficie de aproximadamente 

200.000 km2
, ocorrendo nos Estados do Parana (40o/o de sua superficie), Santa Catarina 

(31 °/o) e Rio Grande do Sui (25o/o) e em manchas isoladas no sui de Sao Paulo (3°/o), 

internando-se ate o sui de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1 °/o)". 

Os remanescentes florestais da Floresta da Araucaria asseguram ao Estado uma 

condic;ao de possuir coberturas vegetais superiores aos 20o/o, muito embora em termos 

de valor econ6mico, na maioria das vezes nao sao significantes, no entanto sob o ponto 

de vista ambiental, ha uma significativa biodiversidade a ser protegida. 

0 Quadro 01 deixa evidente que as florestas primarias, ou seja, aquelas que nao 

foram objeto de qualquer intervenc;ao por parte do homem, ja nao existem mais. 

Quadro 01 -Forma es Florestais Remanescentes na Floresta Ombr6fila Mista 
~~~=\l 

Fonte: Laborat6rio de lnventario Florestal - LIF/UFPR, Junho de 2005. 
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Por outro lado a Floresta da Araucaria tern uma significativa area de 

remanescentes florestais nativos muito importantes para prote9ao que deverao ser 

destinados para cria9ao de Unidades de Conserva9ao visando a prote9ao e/ou 

conserva9ao da flora e da fauna, que poderao ser extraidas das forma96es florestais 

classificadas no Estagio Media e Avan9ado. 

Outro aspecto muito interessante, de acordo com o IBGE (1995), "85% das 

propriedades do Estado sao areas menores que 50 hectares", que sao as pequenas 

propriedades rurais e, portanto como consequencia os remanescentes de areas 

passiveis de serem utilizadas para silvicultura ou outras atividades de maior valor 

economico agregado, estao de posse destes produtores sem a condi9ao de 

investimento para alavancar urn crescimento e o uso adequado destas areas. Em fun9ao 

deste aspecto, deverao ser definidas politicas que beneficiem estes pequenos 

proprietaries e ao mesmo tempo disponibilizem areas para atividade economica sem 

detrimento da questao ambiental. 

A Floresta da Araucaria abriga 95% dos reflorestamentos de Pinus spp e 

Eucalyptus spp do Estado do Parana e de acordo com os dados do Relat6rio Anual do 

SERFLOR - Sistema Estadual de Reposi9ao Obrigat6ria publicado pelo lnstituto 

Ambiental do Parana (2002, p.3): 

geram em torno de 300.000 pastas de trabalho na cadeia produtiva, baseados numa area florestal 
plantada estimada em 650.000 hectares e um consumo anual de 25 milh6es de metros cubicos de 
toras de madeira, sendo destes 98% de origem de reflorestamentos e apenas 2% provenientes de 
florestas nativas. 

2.1. ASPECTOS GERAIS DO USO DO SOLO NO EST ADO DO PARANA 

0 panorama florestal geral do Parana pode ser analisado levando-se em 

considera9ao cinco zonas principais conforme pode ser verificado na Figura 1: Regiao 

Noroeste com agricultura intensiva e quase nenhuma atividade florestal; Centro-Sui que 
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ainda possui uma boa cobertura florestal, planta¢es e industrias madeireiras; a regiao 

de produyao de Polpa e papel com extensas areas reflorestadas; regiao metropolitana 

de Curitiba consumindo lenha e escoras de bracatinga (Mimosa scabrella) 

para uso em restaurantes, pad arias, cozinhas domesticas, construyao ( escoras para 

Figura 01 - RegiOes Fitogeog 
objeto do presente trabalho. 

a construyao de casas e edificios) e outros, grande consumo de toras e madeira para: 

compensados, m6veis, pisos, chapas de particulas, polpa e papel; Regiao da Floresta 

Atlantica, quase totalmente preservada das atividades humanas com exceyao a 

produyao de palmito, que e permitida por lei com base em manejo sustentado. 
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2.1.1. Remanescentes Florestais 

Os remanescentes florestais nativos do Estado do Parana foram sempre uma 

questao de discussao muito adversa em func;:ao de que o Estado nao tinha nas maos 

dados oficiais para poder contrapor aos diversos dados divulgados na midia, visando o 

interesse de que estava fazendo a propaganda, muitas vezes de inverdades sabre a 

situac;:ao real da cobertura florestal do Parana. 

a) Remanescentes Florestais Nativos do Estado do Parana 

Varios estudos sabre a verdadeira cobertura vegetal do Estado do Parana sao 

apresentados anualmente, conforme pode ser observado no Quadro 02, no entanto 

poucas demonstram a verdadeira situac;:ao do mapa de usa do solo do Estado, em razao 

de que muitas organizac;:oes nao governamentais desenvolvem levantamentos e 

publicam aquila que lhes interessa e na maioria das vezes sao dados maquiados para 

Q d 02 F ua ro - ormac;:oes Fl t . ores a1s no E t d d P sa 0 0 arana 

FORMA<;OES FLORESTAIS AREA (ha) % %00 
EST ADO 

Primaria (climax sucessional) 0 0 0 
Estagio Avanc;:ado de Regeneracao 576.123 13,79 2,88 
Estagio Media de Regeneracao 1.621.211 38,80 8,12 
Estagio lnicial de Regeneracao 1.312.655 31,41 6,57 
TOTAL 3.509.989 84,00 17,58 

FONTE: UFPRIFUPEF- JUnho de 2005. 

pregar mensagens de defesa ambiental visando convencer o investidor internacional a 

desembolsar recursos para protec;:ao destes remanescentes florestais que em 

consequencia acabam promovendo e mantendo suas entidades. 

A Universidade Federal do Parana, atraves de sua Fundac;:ao de Pesquisas 

Florestais - FUPEF, tern seguidamente publicado seus trabalhos onde apresentam a 

evolucao e a realidade plena da situac;:ao de cobertura vegetal do Estado do Parana. 
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b) Remanescentes Florestais da Floresta Ombr6fila Mista do Parana 

0 Quadro 03 tern a condic;ao de demonstrar que 80% dos remanescentes 

florestais nativos do Estado do Parana estao dentro das Regioes Fitogeograficas da 

Floresta Ombr6fila Mista e Ombr6fila Densa (Costa Leste do Estado - a verdadeira Mata 

Atlantica). 

Q d 03 R ua ro - t d F emanescen es as ormacoes Fl t . ores a1s na Fl oresta 0 f mbr6 ila Mista 

FORMA<;OES FLORESTAIS AREA (ha) % %DO 
EST ADO 

Primaria (climax sucessional) 0 0 0 
Estagio Avanc;ado de Regenerac;ao 149.011 1,29 0,75 
Estagio Medio de Regeneracao 1.309.989 11,30 6,55 
Estagio lnicial de Regeneracao 1.259.065 10,86 6,30 
TOTAL 2.718.065 

FONTE: UFPRIFUPEF- JUnho de 2005. 

Nesta Regiao Fitogeografica ha urn excedente de Reserva Legal que devera ser 

objeto de desenvolvimento de Politicas Publicas visando sua manutenc;ao atraves de 

mecanismos financeiros compensat6rios para que estas areas tenham a real valorizac;ao 

e consequentemente o proprietario promova investimentos deixando estes 

remanescentes cada vez mais ricos em biodiversidade. 

Outro aspecto a ser observado na Regiao Fitogeografica da Floresta Ombr6fila 

Mista e que 95% dos reflorestamentos existentes no Estado do Parana estao 

distribuidos no seu interior. 

Esta situac;ao vern demonstrar que a atividade economica de primordial 

importancia e a atividade de base florestal onde diversas empresas, municipios e mao 

de obra dependem diretamente da continuidade e desenvolvimento de plantios 

florestais. 

c) Remanescentes de Florestas Plantadas no Estado do Parana 

No Brasil, o incentivo ao reflorestamento implementado de 1966 a 1985, que era 

direcionado principalmente aos setores de polpa e papel e a industria do ac;o (energia), 

gerou quase 5 mil hoes de hectares de arvores reflorestadas. Dos quais 1 ,8 mil hoes de 
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ha sao de Pinus e 3,0 mil hoes de ha de Eucalipto (Quadro 04 ). 0 Estado do Parana 

contribuiu com 14°/o de todo o reflorestamento do Brasil. 

Quadro 04 -Reflorestamento no Brasil e no Estado do Parana 

Fonte: Programa Florestal do Parana, Mar(fo 2001 

Para confirmar, a Funda(fao de Pesquisas Florestais do Parana - FUPEF em 

junho de 2005, "com rela(fao aos reflorestamentos existentes no Estado do Parana, nos 

informa da existencia de uma area de 668.749 ha distribuidos em diversos municipios 

sendo 80,03% de Pinus spp, 11,10% de Eucalyptus spp e os restantes 8,87°/o de 

especies diversas, inclusive o Pinheiro do Parana", conforme a baixo no Quadro 05. 

Fonte: Programa Florestal do Parana , Mar(fo 2001 

A industria de base florestal foi obrigada a mudar o lay-out de suas empresas 

para a utiliza(fao de florestas plantadas em funCfaO do processo de desmatamento das 

florestas nativas do Estado do Parana ao Iongo dos ultimos 100 a nos, e hoje verifica-se 

que 98°/o da atividade industrial do Parana esta pautada sabre toras provenientes de 

florestas plantadas de crescimento rapido e apenas 2°/o do volume de tara 

comercializado no Parana sao provenientes de florestas nativas, principalmente lenha. 

2.1.2. DistribuiCfao Desigual das Planta(foes 

Segundo WAI- WATANABE AND ASSOCIATES INC. "mais do que 54o/o de todas as 

planta(foes e Pinus pertencem as dez maiores empresas florestais. Estas planta(f6es 

sao principalmente ligadas as industrias de polpa e papel. Estas empresas estao 
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liderando o mercado de toras, desde que utilizam majoritariamente toras finas, 

colocando no mercado de alto valor a madeira que nao e adequada ao processamento 

de fibras". 

2.1.3. Problemas relacionados a Reserva Legal 

Em 1965, o Brasil estabeleceu C6digo Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65). Este 

c6digo estabelece Areas de Reserva Legal de Floresta que correspondem a 

aproximadamente 20o/o da cobertura de vegeta9ao natural de cada propriedade, a qual 

somente pode ser utilizada se os recursos naturais forem manejados apropriadamente. 

Todos os proprietaries devem obedecer ao c6digo. Somente 17 ,52°/o das terras de 

propriedade de individuos ou empresas obedecem ao C6digo Florestal Brasileiro. Mais 

alem, como se podem observar no Quadro 06, somente os grandes proprietaries de 

terras, que possuem uma propriedade maior do que 1.000 ha, estao obedecendo o 

c6digo. 

Quadro 06 - Florestas naturais e plantadas no Parana por classe de proprietario 

Fonte: UFPR/FUPEF - junho de 2002 

Esta situactao tern urn efeito adverso em todos os incentives direcionados a 

promover o reflorestamento nestas terras privadas. De fato, o proprietario tera de 

absorver os custos do reflorestamento da area remanescente que nao obedecem aos 
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20% da Reserva Legal. lsto certamente sera considerado pelos proprietaries urn 

desperdfcio de investimento. 

2.1.4. Problemas Relacionados aos Proprietaries de Terrae o Reflorestamento 

0 Estado do Parana tern uma area total de 19.932.370 ha. Mais de oitenta por 

cento desta area (15.946.632 ha) e partilhada por 364.807 proprietaries rurais para 

agricultura e atividades florestais. 

Como mostrado no Quadro 07, as maiores propriedades (1.000 ou mais ha) tern 

boa cobertura se comparadas as de pequena escala. E ainda, as grandes propriedades 

tern sido intensamente reflorestadas, pois mais de 35% da cobertura florestal destas 

areas foi plantada. 

Quadro 07 - Porcentagem de areas reflorestadas no Parana 

Tamanho da terra Reflorestamento Floresta Area total de %de 
(ha) (ha) Natural (ha) floresta (ha) reflorestamento 

0-10 6.847 44.033 50.880 13% 
10-100 69.559 522.460 592.019 12% 

100-1.000 176.379 777.561 953.940 18% 
1.000 - 10.000 293.594 555.277 848.871 35% 

10.000- + 166.746 182.256 349.022 48% 
Fonte: Censo Agropecuario, 1995-1996, n° 20 Parana 

Por outro lado, so mente 6,41% das terras dos proprietaries de pequena escala 

tern cobertura tlorestal. E evidente que toda a terra e dedicada a agricultura por razoes 

6bvias. Qualquer incentive proposto para reflorestar parte de suas terras levantara fortes 

preocupac;oes relacionadas a Reserva Legal de Floresta, uma obrigac;ao estatutaria dos 

proprietaries privados onde 20% da terra devem ser coberta com vegetac;ao natural. 0 

proprietario certamente considerara esta porcentagem de terra com cobertura florestal 
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como uma perda liquida. Nao gerara beneficios, pois quase nenhum uso dos recursos 

naturais acontecera nestas areas. 

Conforme pode ser analisado no Quadro 08, as propriedades de media porte sao 

interessantes. Mais de 1 0°/o da area ja esta coberta com vegetac;ao natural. Uma das 

preocupac;oes chave destes proprietarios esta relacionada a taxa de retorno dos seus 

investimentos em reflorestamento, levando em considerac;ao a area a ser reflorestada 

com prop6sito a Reserva Legal (20°/o da area), prioritariamente ao investimento em 

florestas comerciais. 0 ponto de equilibria (despesa x Iuera) deve ser suficientemente 

alto, considerando-se que o produtor de madeira tera de esperar aproximadamente 20 

anos para lucrar completamente com este investimento. 0 problema chave aqui e 

encontrar a area minima reflorestada para se obter lucratividade e o nivel de subsidios 

que o governo esta preparado a conceder para ajudar os proprietaries de media porte. 

Ouadro 08- Area media da terra por classe de propriedade 

Fonte: Censo Agropecuario, 1995-1996, n° 20 Parana 

2.1.5. Outros Problemas 

Em relac;ao aos fatos da atividade produtiva se tern uma clara observavao quanta 

as dificuldades por que passam as empresas em func;ao da falta de urn estudo e 

planejamentos previos na busca de novas processes e tecnologias conforme relaciona

se a seguir: 
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a) Baixa integrac;ao entre os produtores de florestas e baixa tecnologia 

Os produtores de florestas estao produzindo madeira, na base de cada urn por si, 

o que dificulta sua relac;ao com as industrias madeireiras que compram as toras. Os 

produtores de florestas tern, na maioria das vezes, baixo poder de negociac;ao. Para a 

produc;ao de madeira ser eficiente (plantac;ao, manutenc;ao, desbaste, poda) e 

necessaria urn alto investimento e potencial humano. Percebe-se que essas operac;oes 

e negociac;oes com as industrias madeireiras seriam muito mais eficientes se os 

proprietaries de terras se agrupassem ou se associassem. 

b) Poucos inventarios das plantac;oes de florestas e vegetac;ao natural. 

A base da industria florestal e, obviamente, a floresta. Mas como pode essa 

industria ser urn empreendimento bern sucedido se poucos dados, mapas, idades, 

volumes, estao disponiveis para proporcionar aos manejadores da floresta ferramentas 

adaptadas ao manejo? 

2.2. ASPECTOS ECONOMICOS DA EXPLORAQAO FLORESTAL 

Uma analise da explorac;ao florestal no Estado do Parana passa por uma visao 

onde as empresas nao tiveram uma preocupac;ao muito definida quanta a modernizac;ao 

de seus complexos industriais trazendo em conseqOencia uma baixa capacidade de 

competic;ao junto ao mercado consumidor nacional e internacional. 

2.2.1. Descric;ao Geral do Setor Florestal no Parana 

0 setor florestal brasileiro nao esta ainda bern adaptado a globalizac;ao. Este 

fenomeno dita novas desafios para os agentes de produc;ao, tais como: obter maior 
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eficiencia e produtividade enquanto os custos de produc;ao devem ser significativamente 

reduzidos. Em outras palavras, torna-se necessaria aos gerentes de empresas possuir 

conhecimento completo e detalhado dos processos de produc;ao e da realidade do 

mercado. Neste contexto, urn dos principais instrumentos para este sucesso, com 

respeito aos desafios da globalizac;ao, e a informac;ao. 

Alem da disponibilidade de materia-prima, e necessaria ter politicas de incentivos 

a fim de se dar continuidade ao crescimento sustentado do setor florestal, nao s6 para o 

Parana, mas tambem para o Brasil. 

0 Estado do Parana ocupa uma posic;ao proeminente na area florestal, com 

respeito a outros estados brasileiros, que pode ser confirmada pela presenc;a de uma 

base de industrias florestais. Durante o periodo de 1966-1986, quando o Governo 

federal concedeu incentivos fiscais, o Estado do Parana obteve urn desenvolvimento 

substancial neste setor, representando hoje 96% dos reflorestamentos estabelecidos no 

Estado. 0 Parana, segundo WAI -WATANABE AND ASSOCIATES INC., "possui uma 

area reflorestada equivalente ada Argentina, eo dobro da area reflorestada do Uruguai, 

tendo sido ultrapassado recentemente pelos Estados de Sao Paulo e Minas Gerais. 0 

Estado do Parana ainda mantem 36% dos reflorestamentos de Pinus spp. do Brasil". 

2.2.2. Vantagens da Atividade Florestal e do Setor Industrial do Parana 

0 clima e o uso da biotecnologia e da engenharia genetica sao extremamente 

favoraveis a produc;ao brasileira em todos OS segmentos produtivos. 0 Estado do 

Parana tern indices de produtividade na soja, no milho, no algodao superiores aos mais 

avanc;ados paises do mundo e tambem na silvicultura n6s nos destacamos de forma 

muito eficiente. 



19 

No Brasil, segundo WAI- WATANABE AND ASSOCIATES INC. "50 mil hectares 

de terras de florestas sao necessaries para produzir 500 mil toneladas de celulose, 

enquanto na Escandinavia sao necessaries 800 mil hectares para suportar a mesma 

produ<_;:ao." 

0 crescimento das florestas de Eucalipto no Brasil requer aproximadamente 5 - 7 

anos, e uma floresta de Pinus aproximadamente 11 -15 anos. No entanto, nos EUA, 

para alcan<_;:ar o mesmo rendimento uma floresta de Pinus precisa aproximadamente 20-

30 anos e no Norte da Europa ela requer mais de 50 anos. 

As empresas possuem completo controle da tecnologia de produ<_;:ao de polpa e 

papel e este e urn fator importante neste tipo de industria. 

0 setor florestal com todas as potencialidades em rela<_;:ao aos aspectos naturais 

tern todas as possibilidades de dominar o mundo e para buscar este objetivo precisa: 

promover estudos altamente detalhados sabre politicas de financiamento ao 

reflorestamento (base florestal), direcionados ao setor de industrias florestais; buscar 

incentivos para o desenvolvimento de pesquisas tecnol6gicas e silviculturais; 

financiamento de equipamentos para a industria de processamento mecanico da 

madeira; financiamento para a aquisi<_;:ao de equipamentos para as atividades de corte, 

objetivando as empresas de porte media. 

Portanto, esta condi<_;:ao de obter materia prima a urn custo e prazo muito abaixo 

comparados com os paises que detem as bases das politicas de pre<_;:o gera uma 

enorme pressao para que a nossa produ<_;:ao seja prejudicada par uma serie de 

alega<_;:6es de que o plantio, par exemplo, com essencias ex6ticas sao prejudiciais as 

quest6es ambientais. 
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2.2.3. Perspectivas Gerais e Tendencias 

Segundo WAI - WATANABE AND ASSOCIATES INC. em sua publicagao 

Programa Florestal do Parana Estudo de Viabilidade, afirma que: 

para o mundo, o diagn6stico florestal e avassalador quando se tern uma previsao de que no ano 
2010 havera falta de madeira. 
Nos ultimos 50 anos o consumo mundial de madeira, que sempre esteve diretamente ligado a 
melhor qualidade de vida da populagao, triplicou, superando os 4 bilhoes de metros cubicos 
disponfveis. 
Para se ter uma ideia do enorme mercado florestal mundial, e suficiente mencionar que as vendas 
globais ja ultrapassam os US$110 bilhoes anuais. 0 consumo medio mundial per capita e de 0,73 
m3 por habitante por ano, e a media para os EUA e de 3,2 m3 por habitante por ano. 
Alem disso, atualmente mais de US$8 bilhOes anuais caracterizam o mercado de seqOestro de 
carbona. Neste caso grandes florestas, especialmente as plantadas, devido a sua grande 
eficiencia, constituem uma das melhores opgoes para o seqOestro de carbona. Este fato sugere 
urn metodo interessante para se aumentar os lucros financeiros das plantagoes de florestas. 
Varios contratos existentes fixam valores entre US$8 e $25 para cada tonelada metrica de 
carbona seqOestrado. Vale a pena dizer que cada tonelada de carbona capturada pelas florestas e 
suas arvores representam aproximadamente 3,76 toneladas de di6xido de carbona (C02) da 
atmosfera. 

2.3. ORIGEM DOS PRINCIPAlS COLONIZADORES DA REGIAO 

Urn pouco mais de urn seculo foi quando a Regiao de Irati comegou a receber 

imigrantes de quatro principais etnias que passaram a desenvolver atividades agricolas. 

0 desmatamento era uma necessidade para a abertura de fronteiras destinadas 

inicialmente ao estabelecimento de sua base residencial e em seguida o preparo de 

areas para o cultivo agricola e pastagem para os animais domesticos utilizados para sua 

subsistencia. 

Os descendentes destas etnias sao os responsaveis tambem pela manutengao 

de significativos remanescentes florestais da regiao uma vez que toda a atividade 

agricola foi desenvolvida de forma nao mecanizada em area de topografia mais 

acidentada ou de afloramentos de rochas 

As principais etnias que povoaram esta regiao estao assim distribuidas iniciando 

da mais importante em termos de popula9ao: 
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a) Poloneses 

Os poloneses foram o grupo mais numeroso de imigrantes do Parana. 

Come9aram a chegar em 1871, distribuindo-se pelos arredores de Curitiba (Pilarzinho, 

Abranches, Santa Candida), Araucaria (Tomas Coelho), Sao Jose dos Pinhais, 

Contenda e Campo Largo. Tambem se expandiram pelo centro-sui, formando colonias 

em Mallet, Cruz Machado, Sao Mateus do Sui, Irati, Uniao da Vit6ria, Prudent6polis. Em 

Londrina, temos a colonia de Warta, fundada por migrantes vindos de Santa Catarina. 

No municipio de Irati existem muitas festas tradicionais da colonia polonesa 

enfatizando o folclore atraves de urn Grupo de Dan9as Polonesas, comidas tipicas e 

muita religiosidade nas familias que fazem parte desta etnia. E a etnia mais numerosa 

neste municipio. 

b) Ucranianos 

Os ucranianos distinguem-se dos poloneses pela lingua, pelos costumes e pela 

sua origem hist6rica. Povo agricola, vindo da Ucrania, trouxe o estilo bizantino de suas 

igrejas, seus trajes bordados e suas dan9as tipicas. Formam nucleos importantes em 

Prudent6polis, Ponta Grossa, Uniao da Vit6ria, Cruz Machado, Vera Guarani, Rio Azul, 

Ivai, Apucarana, Campo Mourao e Curitiba. 0 inicio da imigra9ao ucraniana deu-se em 

1891. 

Tern uma forte influencia nos costumes tradicionais da regiao e e a segunda 

maior em termos de quantidades de familias desta regiao ficando no municipio de 

Prudent6polis sua maior concentra9ao. 

c) ltalianos 

Os italianos come9aram a chegar em maior numero ao Brasil a partir de 1871. 

Dirigiram-se principalmente ao estado de Sao Paulo, onde se dedicam a cultura cafeeira 
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e as atividades industriais. Tambem sao numerosos no Rio Grande do Sui, onde se 

dedicam ao cultivo e a fabricac;ao do vinho. No Parana, imigrantes italianos se 

estabeleceram a principia no litoral (Alexandra e Morretes), porem, por causa das 

condic;oes adversas do Iugar, seus nucleos nao progrediram. A maior parte transferiu 

para os arredores de Curitiba, Colombo e Santa Felicidade, onde cultivam a uva e 

fabricam o vinho. Tambem sao muito expressivos nas regioes norte e oeste, devido a 

migrac;ao interna. A influencia italiana nos usos e costumes da populac;ao paranaense 

pode ser constatada atraves de sua comida tipica e do artesanato em pec;as de vime, 

encontrados em Santa Felicidade. 

Esta etnia tern uma presenc;a muito importante porem em pequenas colonias 

dispersas nos diversos distritos da Regiao Centro Sui. 

d) Alemaes 

Os alemaes formam urn dos mais importantes grupos da imigrac;ao brasileira. Sua 

influencia e muito notada no Sui do Brasil onde marcaram a paisagem com suas 

habitac;oes tipicas. Dirigiram-se, a partir de 1824, para Santa Catarina e o Rio Grande do 

Sui. Ao Parana, os primeiros imigrantes chegaram em 1829, estabelecendo-se em Rio 

Negro. A partir de 1878, alemaes do Volga (alemaes-russos), estabeleceram-se nos 

Campos Gerais, pr6ximos a Ponta Grossa e Lapa. Em 1951, alemaes que se 

transferiram-se de Santa Catarina para o Parana, fundaram a colonia Witmarsum, no 

municipio de Palmeira. Este nucleo centraliza varias aldeias numa cooperativa, onde 

seus habitantes industrializam o Ieite. Alemaes "suabios do Danubio" fundaram, no 

municipio de Guarapuava, a colonia Entre Rios, onde se dedicam a agricultura. No 

norte, os alemaes se concentram em Cambe e em Rolandia, que realiza, todo ano, a 

mais famosa Oktoberfest do Parana. Tambem sao bastante numerosos em Curitiba. 
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2.4. PRINCIPAlS CARACTERfSTICAS DEFINIDAS NO PROCESSO DE OCUPA<;AO 

A ocupagao da regiao ocorreu com vistas ao desenvolvimento da agricultura, 

pecuaria de Ieite, inicialmente para subsistencia das familias, pais a exploragao na 

epoca era extremamente dificil onde muitos morreram por problemas de doengas, 

ataques de animais e pelas intemperies naturais da epoca. 

Fatos que sao narrados pelos ainda sobreviventes da epoca da colonizagao, 

seriam hoje considerados imperdoaveis crimes ambientais onde pinheiros e imbuias 

seculares eram simplesmente cortadas, abandonadas e depois de secas queimadas 

para dar espago para o desenvolvimento da agricultura e da pastagem. 

As primeiras serrarias que se instalaram na regiao eram das mais simples que se 

poderia imaginar onde normalmente era aproveitado apenas 20% de uma arvore e o 

resto era abandonado na floresta. Hoje este percentual de aproveitamento chega a 95% 

de uma arvore. 

Portanto, a fungao primordial destas etnias foi o desbravamento da regiao, 

abrindo fronteiras agricolas e de pastagem mantendo esta atividades ainda nos dias 

atuais que muito embora sejam questionados na forma que fizeram este desbravamento 

o certo que ainda hoje os principais remanescentes florestais existentes no Parana 

estao concentrados de forma muito significativa nestas regioes. 

2.5. C6digo Florestal como instrumento da Politica de Protegao e Conservagao 

A edigao da Lei Federal n° 4.771 de 15 de setembro de 1965, o conhecido C6digo 

Florestal Brasileiro, trouxe uma nova realidade para a atividade florestal e ambiental do 

Brasil e talvez se fosse a Lei devidamente observada e seus ditames aplicados na 
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pratica, com certeza, terfamos urn dos remanescentes florestais mais significativos do 

mundo, no entanto uma boa Lei nao foi o suficiente para que a protec;ao e a preservac;ao 

ambiental fossem instrumentos para que grandes florestas deixassem de ser degradas e 

ate extintas pelos interesses economicos em detrimento das questoes ambientais. 

Depois do C6digo Florestal varios outros instrumentos legais foram editados no 

Pafs e tambem nao poderia ser diferente no Estado do Parana, no entanto por mais que 

as regras fossem mais restritivas, por mais que se institucionalizassem mecanismos de 

fiscalizac;ao com entidades publicas como a Policia Florestal, o lnstituto Ambiental do 

Parana, os remanescentes florestais dia ap6s dia seguem para o exterminio, pois 

nenhuma politica publica convincente foi aplicada durante este perfodo, nem pelo poder 

publico Federal e muito menos pelo poder publico Estadual. 

De forma equivocada muitos ambientalistas e organizac;oes ambientais 

interessados em manter suas atividades pregam a teoria de que a Floresta Ombr6fila 

Mista fac;a parte do Bioma Mata Atlantica por forc;a de urn Decreta Federal de n° 750, 

porem todas as instituic;oes de pesquisa, e as Universidades contestaram e nunca 

aceitaram tal afirmativa, no entanto interesses politicos, pressionados por estas 

organizac;oes, definiram que praticamente todo o Estado do Parana seja considerado 

Mata Atlantica, recentemente ratificado pela edic;ao da Lei Federal n° 11.428 de 22 de 

dezembro de 2.006. 

Esta Lei em seu Artigo 25 determina que: "0 corte, a supressao e a explorac;ao 

da vegetac;ao secundaria em estagio inicial de regenerac;ao do Bioma Mata Atlantica 

serao autorizados pelo 6rgao estadual competente". 

E ainda no Art. 28 acrescenta: "0 corte, a supressao e o manejo de especies 

arb6reas pioneiras nativas em fragmentos florestais em estagio media de regenerac;ao, 

em que sua presenc;a for superior a 60% (sessenta por cento) em relac;ao as demais 
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especies, poderao ser autorizados pelo 6rgao estadual competente, observado o 

disposto na Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

Evidentemente que esta Proposta em nenhum momenta estara fazendo 

referenda as Areas de Preserva9ao Permanents, pais estas areas sao definidas pela Lei 

Federal n° 4.771 de 15 de setembro de 1965, como de preserva9ao permanents e 

portanto sao areas intocaveis para qualquer conversao, exce9ao as areas de interesse 

social que nao e o caso deste estudo. 
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Esta Proposta esta sendo desenvolvida com base em todos os conhecimentos 

obtidos nas atividades trabalhadas ao Iongo dos 23 anos de vivencia junto ao Institute 

Ambiental do Parana em varias Regioes Administrativas do Estado do Parana. 

Em fungao desta experiencia, em uma determinada gestao de Governo, houve a 

proposigao e desenvolvimento de urn trabalho nesta linha de pensamento onde foi 

contratado a Fundagao de Pesquisas Florestais - FUPEF I UFPR, para apresentar urn 

projeto com esta finalidade. 0 trabalho que foi feito no entanto nao foi possfvel colocar 

em pratica em fungao de mudangas de comando administrative da lnstituigao. Este 

projeto foi utilizado como base na formatagao da presente Proposta de urn Plano de 

Conservagao e Usa da Floresta Ombr6fila Mista. 

A coleta de informagoes deve considerar todos os aspectos, nao somente os 

ambientais, mas tudo aquila que direta ou indiretamente possam promover alteragoes 

numa determinada regiao, quais sejam: 

a) ldentificar as potencialidades regionais; 

b) Quantificar as areas remanescentes da Floresta Ombr6fila Mista, na Unidade 

de Trabalho, de acordo com as tres classes tipol6gicas (Estagio lnicial, Estagio Mediae 

Estagio Avangado de Regeneragao Natural); 

c) Definir parametres para formulagao do Zoneamento Ecol6gico Economico; 

d) Elaborar uma proposta de zoneamento do ecossistema, considerando os 

aspectos ja levantados em relagao a tipologia florestal. 
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4. CONSERVACAO E USO DA FLORESTA OMBR6FILA MISTA NA REGIAO DE 

IRATI 

A hist6ria da Regiao de Irati nao e diferente do resto do Estado no que se refere 

aos remanescentes florestais nativos e as influencias relacionadas aos colonizadores, 

tipos de solos e topografia desenharam a fotografia ao Iongo de urn seculo. Os 

resultados deste processo estao tambem influenciados pela ac;ao positiva, ou talvez em 

muitas ocasioes, da ausencia do Estado no que se refere ao monitoramento das 

atividades produtivas levando a regiao a ter urn mosaico muito caracteristico em func;ao 

de capacidades das diferentes etnias que as ocuparam. 

As estruturas de Governo que influenciaram e ate hoje desenvolvem suas 

atividades na regiao estao assim relacionadas: 

4.1. SECRETARIA EST ADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HfDRICOS 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SEMA tern em 

sua estrutura tres empresas vinculadas com ac;oes bern definidas, assim denominadas: 

lnstituto Ambiental do Parana - lAP; Superintendencia de Recursos Hidricos e 

Saneamento Ambiental- SUDERHSA e lnstituto de Terras, Cartografia e Geociencias

ITCG. 

4.1.1. Estrutura e Func;oes do lnstituto Ambiental do Parana 

0 lnstituto Ambiental do Parana (lAP) foi criado atraves da Lei Estadual n° 10.066 

e regulamentado pelo Decreta Estadual n° 1.502, de 1992. 



28 

Os objetivos do lAP sao: propor, implementar e monitorar as politicas ambientais 

do estado; conceder permissoes ambientais; autorizar a extractao de madeira e permitir 

seu transporte; implementar o monitoramento da agua, do ar e do solo; elaborar, 

implementar e monitorar programas de protectao ambiental e de biodiversidade; 

organizar e manter o sistema estadual de unidades de conserva9ao; controlar, organizar 

e implementar a recupera9ao florestal de areas degradadas, a reserva legal de floresta e 

unidades de conserva9ao atraves de acordos e cons6rcios; executar e delegar todas as 

atividades necessarias a protectao, conserva9ao e recuperactao ambientais; controlar o 

transporte e destinactao final de produtos agroquimicos e produtos t6xicos perigosos 

similares; registrar os produtos agroquimicos usados no Estado; executar a coleta 

sistematica de dados ambientais; monitorar e controlar a destinactao final dos residuos 

s61idos; propor, implementar e monitorar os pianos e programas de desenvolvimento 

florestal e estimular o reflorestamento ambiental e economico; propor e implementar 

instrumentos de manejo florestal para renovar, manter e aumentar a base florestal 

produtiva. 

Para implementar estas atividades o lAP dividiu suas opera96es em cinco 

Diretorias e uma Procuradoria Juridica: 

a) Diretoria de Administractao e Financtas 

Responsavel pela aplicactao dos recursos financeiros, compra de bens e servictos, 

administra9ao do patrimonio, dos recursos humanos e prestactao de contas dos recursos 

necessarios ao born desempenho da nossa instituictao. 

b) Diretoria de Biodiversidade e Areas Protegidas 

Responsavel pela criactao, implementactao e administractao das Unidades de 

Conservactao do Estado do Parana. 
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c) Diretoria de Desenvolvimento Florestal 

Responsavel pela administragao dos programas de desenvolvimento florestal, 

mata ciliar e produgao de mudas florestais nativas. 

d) Diretoria de Controle de Recursos Ambientais 

Responsavel pelos licenciamentos industriais, florestais, mineragao, aterros e 

execugao e coordenagao de todos os procedimentos de fiscalizagao. 

e) Diretoria de Estudos e Pad roes Ambientais 

Responsavel pelo laborat6rio de analises de efluentes, monitoramento da 

qualidade do ar, qualidade da agua. 

f) Procuradoria Jurldica 

Responsavel pela analise jurldica de todos os procedimentos relativos aos autos 

de infragao ambiental, processos administrativos, dlvida ativa e outros. 

0 desenvolvimento das atividades no Estado do Parana sao executadas pelas 20 

unidades descentralizadas, denominados de Escrit6rios Regionais, que possuem uma 

certa autonomia para desempenharem as fungoes inerentes ao licenciamento, 

fiscalizagao e relagoes com a comunidade. 

4.2. PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO INSTITUTO 

AMBIENTAL DO PARANA 

0 lnstituto Ambiental do Parana desenvolve programas visando buscar recursos 

para atividades especlficas ou de interesse de urn determinado setor que precisa do 
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Estado para sua organizagao e desenvolvimento ou de urn apoio numa area 

determinada que nao oferece retorno financeiro quando executado pela pessoa ffsica, 

dentre os quais destacamos: Sistema Estadual de Reposigao Florestal Obrigat6ria -

SERFLOR, Programa Mata Ciliar, Sistema de Recuperagao, Manutengao das Areas de 

Reserva Legal e Areas de Preservagao Permanents - SISLEG e Programa Lixo Zero, 

assim definidos: 

4.2.1. Sistema Estadual de Reposigao Florestal Obrigat6ria - SERFLOR 

0 Sistema de Reposigao Florestal Obrigat6ria foi criado com base na legislagao 

florestal existente no Brasil, o C6digo Florestal Brasileiro, Lei Federal n° 4.771/65, da Lei 

Estadual n° 10.155/92 e do C6digo Florestal do Parana, Lei Estadual n° 11.054/95. 

0 SERFLOR e urn mecanismo de controle da atividade florestal que obriga todo o 

consumidor de materia prima de origem florestal a efetuar a sua reposigao mediante 

plantio de arvores na razao de 4 arvores para cada m3 de madeira proveniente de 

reflorestamento incentivado e 8 arvores por m3 de madeira proveniente de floresta 

nativa. 

4.2.2. Programa Mata Ciliar 

Tern como objetivo efetuar a recuperagao e manutengao das Areas de 

Preservagao Permanents onde deverao ser plantadas arvores nativas nas margens e 

cabeceiras de rios e lagos em larguras conforme dimensoes dos rios. 
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4.2.3.Sistema de Recupera<;:ao, Manuten<;:ao das Areas de Reserva Legal e Areas de 

Preserva<;:ao Permanents 

Este sistema obriga a todos os proprietarios rurais e efetuarem a averba<;:ao das 

areas de Reserva Legal e Preserva<;:ao Permanents ate o ana de 2.018. 

4.2.4. Programa Lixo Zero 

Disponibiliza<;:ao de projetos e tecnologias de aterros e processos de 

compostagem dos residuos s61idos urbanos alem da correta aplica<;:ao nos 

procedimentos de coleta seletiva a ser implementado pelos municipios. 

4.3. PRINCIPAlS POLiTICAS PUBLICAS PARA CONSERVA<;AO E USO 
DA FLORESTA OMBROFILA MISTA 

As Politicas Publicas sempre foram desenvolvidas dentro da Floresta Ombr6fila 

Mista em fun<;:ao de que e nesta Regiao Fitogeografica que esta a grande maioria das 

pequenas propriedades rurais. Politicas voltadas ao desenvolvimento destas 

propriedades que buscam uma condi<;:ao melhor ao desenvolvimento e a manuten<;:ao 

em condi<;:5es dignas de vida. Os recursos financeiros foram sendo buscados no ambito 

dos poderes publicos Federal, Estadual e Municipal, conforme apresentamos nos 

quadros a seguir: 
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4.3.1. No Ambito Federal 

No ambito Federal as Polfticas Publicas tern a fungao ampla de tragar 

mecanismos da Polftica Ambiental geral de forma macrorregional envolvendo todos os 

atores disponibilizados pelo Ministerio do Meio Ambiente e suas vinculadas, conforme 

podemos comprovar ao analisarmos o Quadro 09. 



Quadro 09 - Polfticas Publicas no ambito Federal 

POLITI CAS 
INSTITUI<;AO OBJETIVOS A<;OES I DIRETRIZES I MET AS 

RESPONSAVEL 

Reposic;ao • Obrigar os consumidores de materia 
• Participac;ao de usuarios em programas de fomento 

Florestal- MMAIIBAMA prima de origem florestal executarem a • Recolhimento de valor equivalente a reposic;ao 

Lei 4771165 reposic;ao florestal 
florestal, para ser utilizado em projetos tecnicos de 
plantio e fomento florestal. 

• Promover implementar 
• Reorientar o desenvolvimento florestal em bases 

Polftica 
e 0 sustentaveis 

desenvolvimento florestal sustentavel 
Nacional de MMA 

• Proteger diversidade biol6gica 
• Promover a valorizac;ao florestal, a educac;ao 

Florestas a ambiental, o reflorestamento, a descentralizac;ao das 
associada aos ecossistemas florestais ac;oes da administrac;ao publica florestal. 

Recomposi-
• Promover 0 manejo dos recursos 

natura is 
c;ao MMAIIBAMA • Garantir a protec;ao dos recursos 

• lncentivar a constituic;ao de FLONAS atraves de 
Florestal I ac;oes interinstitucionais e de incentivos fiscais. 
FLONAS 

hidricos, das belezas cenicas, dos 
sitios arqueol6gicos 

Polftica • Criac;ao das Camaras Tecnicas: da Mata Atlantica, de 
Nacional do • Criac;ao do CONAMA, referencia legal Controle Ambiental, de Saneamento e Recursos 

Meio MMA para 0 Sistema Nacional do Meio Hidricos 
Ambiente- Ambiente (SISNAMA) 

• Criac;ao da Agencia Nacional do Meio Ambiente 
Lei 6938181 

• Atender aos dispositivos constitucionais da polftica 
• Viabilizar tecnologias que promovam a agricola e da preservac;ao ambiental: pesquisa em 

EMBRAPA MAPA 
sustentabilidade social, economica e produc;ao florestal; pesquisa em preservac;ao e 
ecol6gica das atividades ligadas ao restaurac;ao dos processos ecol6gicos essenciais a 
agroneg6cio florestal manutenc;ao da biodiversidade e integridade do 

patrimonio genetico. 
UFPRI UFPR • Administrar e coordenar projetos de • Elaborar projetos,captar e aplicar recursos para 
FUPEF pesquisa viabilizac;ao dos projetos, atividades, eventos 
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4.3.2. No Ambito Estadual 

No ambito Estadual existem elementos que definem Politicas Ambientais para os Municfpios e tambem Programas a serem 
executados pelo 6rgao Estadual do Meio Ambiente, estabelecendo-se todas as formas de parcerias com entidades de todos os 
segmentos visando a melhor forma de descentralizac;ao dos direitos e deveres de cada nivel de responsabilidade sendo que jamais o 
nivel a baixo pod era ser me nos restritivo que o poder superior. Verifica-se no Quadro 10 as possibilidades de estabelecimento destas 
Politicas Publicas: 

Quadro 10- Polfticas Publicas no ambito Estadual 

POLfTICAS 
INSTITUI<;AO 

RESPONSAVEL 
OBJETIVOS A<;OES I DIRETRIZES I METAS 

Fundo 
• Apoiar a realizac;ao de projetos 

• Destinac;ao de recursos para projetos especificos ambientais como controle, 
Estadual do preservac;ao e conservac;ao do meio. 

apresentados por municipios. 
Meio lAP • Compra e destinac;ao de viveiros florestais para 

Ambiente- • lnstrumentalizar a instituic;ao lAP 
produc;ao de mudas nativas para recuperac;ao de 

visando 0 desenvolvimento das FEMA 
atividades inerentes ao 6rgao. areas de preservac;ao permanente. 

Sistema • Garantir que o consumidor de materia 
Estadual de 
Reposic;ao 

lnstituto prima florestal efetue a reposic;ao • Buscar o equilibria entre o que se corta e o que se 

Florestal 
Ambiental do equivalente ao seu consumo consome pelas industrias de base florestal no Estado 

Obrigat6ria 
Parana -lAP • Efetuar a fiscalizac;ao e controle da do Parana. 

SERFLOR 
atividade florestal no Estado 

• Sistema de Manut., Recuperac;~o e • Estabelecer zonas prioritarias para manutenc;ao da 
lnstituto Protec;ao da Reserva Legal e Areas biodiversidade 

SISLEG Ambiental do de Preservac;ao Permanente 
• Promover a criac;ao de corredores da biodiversidade 

Parana -lAP • Recomposic;ao dos 20% da Reserva 
Legal em todos os im6veis rurais. • Recuperac;ao florestal de areas publica e privadas 

Programa 
lnstituto 

• Protec;ao e recuperac;ao das margens • Elaborac;ao de material de divulgac;ao 
Ambiental do 

Mata Ciliar Parana 
das nascentes, c6rregos e lagos • Realizac;ao de seminarios 

ICMS 
lnstituto • Compensar 0 municipio pel as 

Ecol6gico 
Ambiental do restric;oes de uso em areas de • Destinac;ao de 5% do ICMS total aos municfpios 
Parana- lAP mananciais e nas unidades. 

---- -------------···-
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4.3.3. No Ambito Municipal 

No ambito das Politicas Publicas Municipais ha mais processo de execugao e muito menos de estabelecimento de diretrizes de 

Pollticas Ambientais pois normalmente nos munidpios paranaenses poucos tern a capacidade de desenvolver uma estrutura com 

tecnicos aptos a tragarem suas pr6prias politicas, passa ser o Estado seu principal aliado nas demandas de trabalho na area ambiental 

de seu municipio. 0 Quadro 11 permite uma visualizagao de alguns programas que estao sendo implementados em nossos munidpios 

do Estado do Parana: 

Quadro 11 - Polfticas Publicas no ambito Municipal 

POLITI CAS INSTITUI~AO OBJETIVOS AQOES I DIRETRIZES I MET AS 
RESPONSAVEL 

• lmplementar agoes de re,cuperagao • Plantio de mudas atraves de parcerias com escolas 

Programa Mata Municipio de de Mata Ciliar em Areas de • Desenvolvimento de Educagao Ambiental junto as 
Preservagao Permanente escolas e associagoes de moradores Ciliar Irati 
prioritariamente nas bacias de • Desenvolvimento de projetos de urbanizagao 
captagao do municipio. urbana 

ICMS Municipio de • Aplicar recursos na preservagao e 
• Apoio a projetos de apoio e manutengao de renda 

Ecol6gico Irati manejo sustentavel nos Faxinais de 
dos moradores dos Faxinais Guamirim e ltapara 

Coleta Seletiva, • Programa de separagao de 
Manejo e Municipio de 

reciclaveis na residencia • Definigao de areas para aterro 
Aproveitamento Irati • Aproveitamento economico dos • Licenciamentos das atividades de coleta seletiva e 

de Residuos reciclaveis construgao das valas do aterro 
Organicos • Proj. e execucao de aterros sanitarios 

• Eliminar pelo recolhimento todas as • Orientagao para que todo produtor rural efetue a 

Terra Limpa 
Municipio de 

embalagens vazias de agrot6xicos do triplice lavagem nas embalagens de agrot6xicos 
Irati para que seja dado o destino adequado destas meio rural 

embalagens 



4.4. LEVANTAMENTO DE INFORMA<;OES SOBRE CONSERVA<;AO E USO DA 

FLORESTA OMBROFILA MIST A 

Pelo que se tern conhecimento nunca ocorreu o desenvolvimento de um 

programa ou projeto de abrangencia de alguma atividade que promovesse a 

conservac;ao e/ou protec;ao da Floresta Ombr6fila Mista como urn todo. 

Na verdade a cada Governo Estadual sao incluidos em seus programas politicos 

algumas atividades ou mesmo Programas que de forma muito timida tenta-se implantar 

alguma sugestao para este tipo de proposta, no entanto como as atividades ambientais 

ou florestais tern suas respostas aiE3m da gestao de urn governo de 4 anos, nenhuma 

proposta por mais louvavel que seja, prospera em func;ao desta exigOidade de tempo. 

No entanto vale ressaltar algumas tentativas visando esta busca de uma 

conservac;ao dos remanescentes desta Regiao Fitogeografica. 

4.4.1. Criac;ao de Unidades de Conservac;ao 

A criac;ao de Unidades de Conservac;ao requer desapropriac;ao de areas e ainda 

a sociedade nao esta devidamente conscientizada para o enfrentamento desta 

realidade, pois sempre o valor pago pelo bern e menor do que realmente ele vale para 

seu proprietario e neste caso, o conflito esta gerado e mesmo que os meritos possam 

parecer do detentor do im6vel sempre acaba prevalecendo a proposta do poder publico 

de forma imposta. 

Recentemente foram criados duas Unidades de Conservac;ao que se situam nos 

municipios de Teixeira Soares, lmbituva e Ponta Grossa pela Uniao Federal e que ainda 

esta na fase da regulamentac;ao com muitos questionamentos pela comunidade 
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envolvida, mas nao deixam de ser Unidades bern representativas destes 

remanescentes. 

4.4.2. Programa Florestas Municipais 

Neste projeto que foi iniciado no ana de 1996 e durou ate o ana de 2003, o 

Estado repassou aos municipios uma estrutura de Viveiros de Produc;ao de Mudas 

Florestais e mais urn veiculo utilitario e em contrapartida o municipio desenvolvia a 

produc;ao de mudas e fazia o tomenta junto aos produtores rurais no sentido de 

desenvolvimento de plantio florestais associados ao processo de recuperac;ao au 

manutenc;ao das areas de preseNac;ao permanente e as reseNas legais, ou seja, havia 

a proposta de estimular o plantio de aNores com fins comerciais visando a reduc;ao da 

pressao sabre os remanescentes florestais nativos. 

4.4.3. Programa Mata Ciliar 

Programa Mata Ciliar foi a continuidade de aproveitamento da mesma estrutura 

do Programa Florestas Municipais com o enfoque de que estes viveiros s6 poderiam 

produzir mudas de essencias nativas visando a recuperac;ao das areas de preseNac;ao 

permanente. 

4.4.4. Sistema de Manutenc;ao, Recuperac;ao e Protec;ao da ReseNa Florestal Legal e 

Areas de PreseNac;ao Permanente 

Este Programa visa essencialmente a que todos os produtores rurais efetuem a 

averbac;ao da ReseNa Legal prevista em Lei Federal e que o Estado do Parana criou 

este mecanisme que permite que estes 20% possam ser averbados na propria area ou 

em outro im6vel desde que na mesma Bacia Hidrografica. 
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0 Parana, atraves do SISLEG, e o pioneiro e urn dos poucos Estados onde o 

governo dispoe de urn mecanisme eficiente para isto. Durante seu desenvolvimento, o 

SISLEG estara gerando, gradativamente, urn banco de dados georeferenciado das 

propriedades rurais, indicando o uso do solo e a situac;ao das Areas de Preservac;ao 

Permanente e Reserva Legal. Assim, ele permitira monitorar a situac;ao ambiental das 

propriedades rurais, estimular o cumprimento da lei e orientar politicas estaduais 

diversas: ambiental, de produc;ao florestal, turistica, fiscal, agraria, entre outras. 

T end€mcias modernas da sociedade, como a certificac;ao e a transparencia da gestao 

publica, encontram no SISLEG uma ferramenta agile confiavel. 

0 SISLEG foi institucionalizado atraves do Decreta Estadual 387/99, 

estabelecendo urn sistema estadual de implantac;ao de Areas de Preservac;ao 

Permanente e de Reserva Legal previstas no Art. 16 da Lei Federal 4771/65 (C6digo 

Florestal). 0 SISLEG tern como diretrizes basicas a manutenc;ao dos remanescentes 

florestais nativos, a ampliac;ao da cobertura florestal minima visando a conservac;ao da 

Biodiversidade e o uso dos recursos florestais, e o estabelecimento das zonas 

prio~itarias para a conservac;ao e recuperac;ao de areas florestais pela formac;ao dos 

corredores de Biodiversidade . 

0 SISLEG e, basicamente, urn sistema de gerenciamento. Ele surgiu em 

decorrencia de urn apelo da agricultura do Parana, que teve em 1998 centenas de 

agricultores acionados judicialmente por uma ONG. Como o C6digo Florestal exige 20% 

do total da propriedade averbada na matricula, os agricultores, em nao o tendo, seriam 

fatalmente condenados a pagar somas milionarias. Tal situac;ao seria, estendida a todos 

os agricultores do Estado. Para facilitar a administrac;ao das exigencias presentes no 

C6digo Florestal, foi feita uma legislac;ao estadual, o Decreta 387/99, ap6s discussao 

exaustiva com todos os seguimentos da agropecuaria. Essa legislac;ao, que instituiu o 
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SISLEG, trouxe enormes beneficios aos agricultores e e hoje uma referenda para outros 

Estados e para o governo federal. No atual governo estadual, as normas do SISLEG 

estao sendo discutidas internamente e com a comunidade cientifica, no sentido de 

aprimorar ganhos ambientais, ganhos sociais e aspectos gerenciais. 

4.5. ESTRUTURA DA ATIVIDADE ECONOMICA 

A Regiao Centro e Sui do Estado do Parana sempre foram e ainda continuam 

sendo Regioes que tern na atividade de base florestal uma importante fatia dos recursos 

que geram renda, promovem a gerac;ao de empregos e matem urn significative parque 

industrial. 

A atividade de base florestal, dentro da cadeia produtiva, gera do Estado do 

Parana 150.000 empregos diretos e mais uma quantia igual de forma indireta e, portanto 

e urn segmento que nenhum governo podera deixar em segundo plano em suas 

estrategias de desenvolvimento pela importancia social e economica para todas estas 

regioes. 

Com base nas informac;oes obtidas junto ao Sistema SERFLOR - Sistema 

Estadual de Reposic;ao Florestal Obrigat6ria, criado, implantado e desenvolvido pelo lAP 

podemos extrair qualquer tipo de relat6rio para o desenvolvimento de polfticas 

estrategicas e para tanto estamos apresentando a estrutura de empresas da Regiao de 

Irati que representam uma situac;ao similar em outras regioes administrativas. 

A Regiao Administrativa de Irati e composta pelos municipios de Irati, lnacio 

Martins, Rebouc;as, Rio Azul, Mallet, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, lmbituva e 

Guamiranga, conforme detalhado no Quadro 12. 



iao de Irati - undo o SERFLOR: 
QUANTIDADES DE 

EMPRESAS 
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,....,..._........,....,.,...........-l 

4.6. PROPOSTA CONSOLIDADA DA POL[TICA PUBLICA PARA USO E 

CONSERVAc:;,AO DA FLORESTA OMBRQFILA MIST A 

Esta proposta define a forma de interpretac;ao dos remanescentes florestais da 

Regiao Fitogeografica da Floresta Ombr6fila Mista na Regiao de Irati que e uma regiao 

representativa de toda a Regiao de ocorrencia desta tipologia florestal. Para o melhor 
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entendimento da proposta final ha que se definir alguns conceitos destas diversas 

tipologias que ocorrem conforme foi descrito na sequencia deste trabalho. 

4.6.1. Definic;ao de Tipologias Florestais 

Toda intervenc;ao nos remanescentes florestais do Estado do Parana esta sob a 

egide da Lei Federal 11.428 de 22.12.2006, que dispoe sabre a utilizac;ao e protec;ao da 

vegetac;ao nativa do Bioma Mata Atlantica, onde determina que as tipologias florestais 

tern diferentes graus de explorac;ao ou protec;ao segundo definic;oes e suas respectivas 

formac;oes. 

Para melhor entendimento faz-se necessaria uma descric;ao mais detalhada para 

cada uma das formac;oes florestais conforme descrevemos abaixo: 

Formac;ao Florestal de Estagio lnicial de Regenerac;ao Natural: formac;aa 

originada pelo processo de colonizac;ao e sucessao que se processa ap6s o corte rasa 

da vegetac;ao. Sao incluidas nesta categoria areas que se apresentam com estrutura 

flarestal total mente rompida, isto e, com densidade maxima de 100 arvores com DAP 

acima de 1 0 em. 

E uma formac;ao com dassel composto principalmente por especies arb6reas 

tipicamente heli6fitas pioneiras, comumente de vida efemera (curta), componda urn 

(mica estrato. Nesta formac;ao evidencia-se a ausencia de regenerac;ao das especies 

pianeiras no sub-bosque e a ocorrencia eventual de regenerac;ao natural de especies de 

estagios mais avanc;ados, na forma de varas ou plantulas. 

Ainda podem ser inseridas nesta classe, as formac;oes sucessionais recentes, 

ariginarias da chamada regenerac;ao avanc;ada, que vern a ser a floresta farmada pelas 

varas e plantulas remanescentes das especies tipicas de estagios mediae avanc;ado de 

sucessaa, nao destruidas quando de uma intervenc;ao antr6pica. Nesta circunstancia, a 
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ocorrencia de especies pioneiras tfpicas e inibida, formando-se uma floresta em estagio 

inicial de sucessao composta par indivfduos jovens de especies de estagios mais 

avanc;ados. No caso de uma floresta em estagio inicial de sucessao formada par 

regenerac;ao avanc;ada, o numero de indivfduos com DAP acima de 20 em, via de regra, 

nao supera o total de 50 par hectare. 

As especies arb6reas predominantes deste estagio sucessional sao as pioneiras 

heli6fitas tfpicas do bioma: Mimosa scabrel/a, Vernonia discolor, Piptocarpha 

angustifolia, Myrsine ferruginea, Schinus terebinthifo/ius, C/ethra scabra, Sapium 

glandulatum e Ocotea puberula. Todavia, outras especies podem compor a floresta em 

estagio inicial de sucessao, seja pela presenc;a de remanescentes de seres mais 

avanc;adas da sucessao ou par regenerac;ao avanc;ada. E o caso de se encontrar, em 

meio a floresta em estagio inicial de sucessao, exemplares jovens de Araucaria 

angustifolia ou alguns poucos remanescentes da floresta muito alterada. 

Parametres biometricos tfpicos da Formac;ao Florestal de Estagio lnicial: Area 

basal das arvores com DAP acima de 10 em: < 25 m2/ha; numero de arvores com DAP 

acima de 40 em: geralmente < 1 0; altura media do dassel: ate 15 m. 

Formac;ao Florestal de Estagio Medio de Regenerac;ao Natural: formac;ao 

subsequente a Formac;ao Estagio lnicial, decorrente do processo de sucessao vegetal, 

que se caracteriza pela transic;ao entre aquela e a Formac;ao Estagio Avanc;ado. 

E uma formac;ao com dassel composto par especies arb6reas de sucessao 

secundaria tardia, heli6fitas longevas ou facultativas, em mistura com especies heli6fitas 

pioneiras ja em declfnio ou substituic;ao par especies de estagios mais avanc;ados, e, 

ocasionalmente, especies climax ci6fitas, compondo dais estratos nitidamente 

distingufveis. 0 sub-bosque e composto principalmente par especies de estagios 

sucessionais mais avanc;ados, na forma de varas ou plantulas. 
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As especies arb6reas tipicas deste estagio sucessional sao as seguintes: 

Matayba elaegnoides, Prunus spp., Campomanesia spp., Capsicodendron dinisii, 

Cedrela fissilis, Jacaranda puberula, Zanthoxylum spp., /lex paraguariensis, diversas 

especies de Lauraceas e Mirtaceas, alem das especies da Formac;ao Florestal Estagio 

lnicial, que estao em processo de substituic;ao. Diversas outras especies podem 

aparecer neste estagio, inclusive as especies tidas como climax, porem neste caso o 

numero de individuos de tais especies nas classes de DAP superiores a 40 em, via de 

regra, nao chega a 20 por hectare. 

Exatamente por esta formac;ao compor-se de especies de estagios sucessionais 

distintos, a diversidade floristica pode alcanc;ar, neste estagio, valores equivalentes a 

Formac;ao Florestal no Estagio Avanc;ado. Evidencia-se neste estagio sucessional maior 

densidade total (numero de arvores acima de 10 em de DAP) em comparac;ao aos 

demais. 

Parametres biometricos para a Formac;ao Florestal de Estagio Media: area basal 

das arvores com DAP acima de 10 em: 20-40 m2/ha; numero de arvores com DAP acima 

de 40 em: geralmente entre 10 e 30; altura media do dassel: ate 20 m. 

Formac;ao Florestal de Estagio Avanc;ado de Regenerac;ao Natural: formac;ao no 

mais avanc;ado grau de desenvolvimento sucessional, constituindo uma comunidade 

complexa e de alta diversidade floristica. 

E uma formac;ao com dassel composto por especies tipicamente climax ci6fitas, 

heli6fitas longevas ou facultativas, com presenc;a rara de especies heli6fitas de vida 

efemera, compondo dais ou mais estratos, comumente com ocorrencia de especies de 

estagios sucessionais avanc;ados em seu sub-bosque, na forma de varas ou plantulas. 

As especies heli6fitas sao encontradas exclusivamente em clareiras do dassel. 
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Sao incluidas nesta categoria as forma<;oes ditas primarias, atualmente 

indistinguiveis daquelas advindas de sucessao secundaria em estagio avan<;ado. 

As especies arb6reas tipicas predominantes nesta forma<;ao sao: Araucaria 

angustifo/ia, Ocotea porosa e Podocarpus IambertH. Entretanto, varias outras especies 

podem compor uma floresta de elevada diversidade floristica e complexidade estrutural. 

Parametros biometricos para a Forma<;ao Florestal de Estagio Avan<;ado: area 

basal das arvores com DAP acima de 10 em: >30 m2/ha; numero de arvores com DAP 

acima de 40 em: geralmente >30; altura media do dassel: geralmente acima de 20 m. 

Os criterios e conceitos acima reportados podem ser sumarizados atraves das 

tabelas de indicadores e verificadores para enquadramento tipol6gico, como exibido nas 

T abel as a baixo. 

4.6.2. Parametros de ldentifica<;ao das Classes Tipol6gicas 

Para melhor identifica<;ao das tipologias florestais da Floresta Ombr6fila Mista 

foram desenvolvidos varios parametros tecnicos que melhor definem as diferentes 

tipologias nesta forma<;ao florestal, conforme pode ser verificado no Quadro 13. Todos 

os parametros deverao de alguma forma estar presentes numa tipologia caracterizada 

em urn dos estagios sucessionais para que a cobertura vegetal seja adequadamente 

classificada. 

No Quadro13 tem-se elementos comparativos que permitem, por dedu<;ao ou por 

elimina<;ao, obter o melhor indicativa para a identifica<;ao tipol6gica. Na maioria das 

ocasioes a identifica<;ao do Estagio lnicial para o Estagio Media apresenta o maior grau 

de dificuldade pois nesta situa<;ao as especies de ambos estagios sucessionais se 

confundem apresentando tendencias muito variaveis dentro de urn mesmo sitio. 
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Quadro 13 - lndicadores e Verificadores das classes tipol6gicas basicas determinadas 
ela sucessao ecol ica na Floresta Ombr6fila Mista 

area basal (m2/ha) das 
< 25 20-40 >30 

arvores com DAP >10 em 
urn estrato u m estrato com 

Fisionomia do dassel 
urn estrato continuo e outro emergentes, outro 
continuo formando sub- continuo e urn terceiro 

bos ue formando sub-bos ue 

pioneiras 
heli6fitas 

longevas e heli6fitas ci6fitas e facultativas 
Especies tipicas no dassel dominando o 

facultativas 
dominando o dassel 

dassel 
dominando o 

dassel 
Regenerac;ao natural: rara ocasional 
ocorrencia de varas e 
plantulas das especies 

ou ocasional a 
ausente abundante 

dominantes no dassel 
Percentagem de especies 

pioneiras na densidade >50°/o 10-50°/o <1 0°/o 
total da floresta 

Numero de arvores por <10 10-30 >30 
hectare com DAP > 40 em 

Estes parametros foram definidos inicialmente pelos levantamentos 

desenvolvidos em atendimento a discussao no CONAMA de onde gerou a Decreta 

Federal n° 750/98 transcrito nos quadros seguintes. 

Quando os parametros definidos no quadro anterior nao forem suficientes para 

identificar uma tipologia florestal aplicam-se os itens descritos no Quadro 14 que trazem 

urn detalhamento muito mais definido no aspecto da estrutura da floresta. 

Sao elementos que servem na analise do desempate da averiguac;ao 

apresentado no Quadro anterior, pois a estrutura da floresta e sempre urn desafio 

interpreta-la e todos os itens que garantam esta identificac;ao passas sempre pela 

analise destes dois quadros explicativos. 
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Quadro 14 - lndicadores e Verificadores das classes tipol6gicas complementares na 
Floresta Ombr6fila Mista determinadas las altera s ant 

Fragmenta<;ao do dassel 

Condi<;ao do sub-bosque 

dassel integra 
ou pouco 

fragmentado, 
praticamente 
sem clareiras 

sub-bosque 
integra, em 
plena 
regenera<;ao 
natural 

dassel 
fragmentado, com dassel fragmentado, 

clareiras com clareiras 

sub-bosque 
raleado ou 
ro<;ado, podendo 
estar 
adensado com 

sub-bosque denso, 
com profusao de 
especies herbaceas 
e arbustivas 

erva-mate ou 
invasoras e 

outras culturas ou 
usado como oportunistas 

reio 

ocorrencia rara ou ocasional de 
taquaras 

ocorrencia 
abundante de 

uaras 

E finalizando as possibilidades de interpreta<;ao tipol6gica, o Quadro 15 apresenta 

a possibilidade de defini<;ao de uma tipologia onde ocorreu uma interven<;ao antr6pica 

significativa e para esta situa<;ao deve ser adotado o criteria definido neste quadro. 

Quadro 15 - lndicadores e Verificadores para diferencia<;ao de sub-classes tipol6gicas 
de Floresta Degradada na Floresta Ombr6fila Mista determinadas pela ocorrencia de 

Predominancia de 
especies no dassel 

mais de 50°/o de especies 
tipicas da forma<;ao 

florestal ioneira 

menos de 50o/o de especies 
tipicas da forma<;ao florestal 

ioneira 

4.7. REMANESCENTES DA FLORESTA OMBROFILA MIST ANA REGIAO DE IRATI 

A Regiao de Irati tern uma caracteristica muito semelhante aos demais municipios 

da Regiao Centro e Sui do Estado do Parana e por isto pode ser levado em 

considera<;ao o modele que foi sendo desenvolvido pelos proprietaries rurais ao Iongo 
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dos anos onde a pratica agricola e as atividades florestais sempre definiram a questao 

economica destas regioes. 

Neste contexte apresenta-se a situa9ao dos remanescentes florestais do 

Municipio de Irati e para uma avalia9ao e ratifica9ao da uniformidade destes 

remanescentes da Regiao de Irati, envolvendo os 9 municipios, e apresentada uma 

pequena diferen9a no percentual em fun9ao de que o municipio de lnacio Martins, pela 

topografia mais acidentada, tern urn remanescente florestal muito acima da media. 

4.7.1. Remanescentes Florestais do Municipio de Irati 

0 municipio de Irati com 90.188,88 ha possui uma caracteristica muito forte de 

atividade agricola onde os remanescentes florestais estao localizados nas areas de 

topografia mais acidentada, apresentando uma significativa quantidade de areas nativas 

em seu territ6rio, com 21,74 °/o da area total e ainda uma area de 4.746,97 ha 

reflorestamentos de Pinus spp e Eucalyptus spp de diversas idades, conforme pode-se 

verificar no Quadro 16. 

7.751 82 1.790 18 9.541 10,58 

953 1 953 1,06 

15.665 80 3.944 20 19.609 21,74 
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4.7.2. Remanescentes Florestais da Regiao de Irati 

No Quadro 17 destaca-se que a Regiao de Irati com uma area de 605.397,85 ha 

e composta pelos municipios de Irati, Rebouctas, Rio Azul, Mallet, lnacio Martins, 

Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares, lmbituva e Guamiranga continua senso uma 

regiao de predominancia na atividade agricola, porem com um remanescente florestal 

muito significative principalmente nos municipios em contato direto com a Serra da 

Esperancta onde a floresta nativa ainda e muito importante na economia destes 

municipios, principalmente em lnacio Martins. 

69.555 73 23.633 25 2.028 2 95.216 15,73 

13.394 91 1.280 9 14.674 2,42 

135.207 80 30.025 18 2. 757 2 167.989 27 '75 
Fonte: UFPRIFUPEF - junho de 2002 

A atividade florestal e bastante significativa com uma estrutura industrial de base 

florestal que detem uma area de 43.200,16 ha de reflorestamento representando 7, 13°/o 

da area total da regiao. 

4.8. DEFINI<;AO DOS PARAMETROS DO PLANO DE CONSERVA<;AO E USO DA 

FLORESTA OMBR6FILA MIST ANA REGIAO DE IRATI 

Para efeito deste trabalho esta sendo apresentado uma proposta do Plano de 

Conservactao e Uso e com vistas a implantactao de uma metodologia que permita uma 

interpretactao facilitada quando da identificactao e destinactao dos diferentes usos do solo 

que ocorrem na Regiao Fitogeografica da Floresta Ombr6fila Mista. 
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4.8.1 . Proposta do Plano de Conservayao e Uso da Floresta Ombr6fila Mista 

A Proposta deste Plano ou Zoneamento da Regiao Fitogeografica da Floresta 

Ombr6fila Mista e definir, no aspecto espacial, a ocorrencia dos diversos usos do solo 

nesta Regiao e dar ao administrador publico, ao proprietario rural e ao investidor de uma 

forma geral, saber em primeira mao onde as interven96es, conversoes ou ainda as 

necessidades de prote9ao e preserva9ao dos remanescentes florestais estao definidos 

em norma legal, ou seja, o meio ambiente ter a garantia de sua prote9ao respeitando-se 

a necessidade de produ9ao numa propriedade rural. 

Em nenhum momenta este Zoneamento propora algo que nao seja inicialmente 

de prote9ao e preserva9ao e dentro da possibilidade legal as conversoes possam 

ocorrer de forma tranqOila e com a anuencia das institui96es ambientais. 

Com esta defini9ao dar-se-a a tranqOilidade para a sociedade que precisa saber 

qual o destino das reservas florestais ao mesmo tempo em que estara sabendo onde o 

setor produtivo, seja ele agricola, pecuario ou da silvicultura tera a possibilidade de 

expansao e desenvolvimento da economia regional. 

Abaixo estao enumeradas as seis Zonas com as respectivas defini96es de 

preserva9ao, prote9ao ou de atividades definidas. 

a) Defini9ao das Zonas de Uso e Prote9ao 

As zonas propostas consistem em seis que definem de forma espacial a 

ocorrencia dos diversos usos do solo da regiao respeitados os aspectos prioritarios da 

prote9ao e preserva9ao e o restante como areas com possiveis utiliza96es para 

produ9ao. Estas seis categorias do zoneamento proposto se apresentam no seguinte 

quadro (Quadro 18). 



Zonas 
indicadas 

pelo 
"Projeto" 

Fonte: UFPRIFUPEF- junho de 2002 
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Como forma de melhor detalhamento apresenta-se na sequencia, cada uma 

destas categorias do zoneamento proposto, considerando uma ordem que considera o 

maior grau de conservayao dos recursos naturais do Bioma da Floresta Ombr6fila Mista 

(Zonas indicadas como prioritarias para Preservayao Ambiental Integral) ate graus de 

maior antropismo 

b) Zona de Preservayao Ambiental 

Esta tipologia florestal tern uma identificayao muito clara e facilitada na medida 

em que a area ja esta definida como area protegida mediante instrumento legal 

emanado do poder publico Federal, Estadual e/ou Municipal, conforme Quadro 19. 

onde o uso atual do solo ja e uma area protegida, considerada 

intangivel: Parque Nacional, Estadual ou Municipal, Estayao Ecol6gica, Area lndigena, 

etc. 

0 remanescente florestal existente na area, alem das areas ja citadas como 

unidades de conservayao, poderao passar a ser uma ZP quando os atributos 

ecol6gicos de uma determinada poryao de cobertura florestal deva ser considerada, 

visando a proteyao I preservayao de uma especie viva em vias de extinyao. 

Fonte: UFPRIFUPEF- junho de 2002 



51 

c) Zona de Amortecimento 

Sao areas que detem determinadas caracteristicas de remanescentes florestais 

importantes sob o ponto de vista floristico, como pode ser verificado no Quadro 20, mas 

que nao fazem parte de uma area de prote~o integral. A necessidade de sua prote~o 

esta na condiyao de sua localizayao. 

Quadro 20 - Zona de Amortecimento 

ZA Zona de Amortecimento 

Descricao: Area onde o uso atual do solo e uma area de amortecimento ou de 

prote~ao nao integral, mas que compoa tambem a frac;ao do Bioma protegida de 

atividades antr6picas mais intensas: APA (Area de Protec;ao Ambiental), Corredores de 

Biodiversidade, etc. 

Para fins de zoneamento esta pode permanecer uma Zona de Amortecimento 

(ZA) ou ser convertida em Zona de Preservayao Ambiental (ZA). 

Da mesma forma, o remanescente florestal existente nesta area, podera passar 

a ser uma ZP quando os atributos ecol6gicos de uma determinada porc;ao de cobertura 

florestal deva ser considerada, visando a protec;ao I preservayao de uma especie viva 

em vias de extinyao. 

Fonte: UFPRIFUPEF- junho de 2002 

d) Zona de Silvicultura Comerciallntensa 

Da mesma forma que a Zona de Prote~o Integral esta Zona e facilmente 

caracterizada pela uniformidade na identificayao da imagem. Sao areas que uma vez 

caracterizada como reflorestamento devera ser mantida como reflorestamento 

excetuadas as areas de Preserva~ao Permanente, conforme Quadro 21. 
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Quadro 21- Zona de Silvicultura Comerciallntensa 

Descricao: Sao areas onde o usa atual do solo e reflorestamento. 

De urn forma geral toda a area de silvicultura deveria continuar como silvicultura, 

no entanto temos algumas situa90es em que tal atividade fica prejudicada pela 

topografia onde ela esta implantada e assim deveremos propor as altera90es visando a 

adequayao de usa do solo conforme determinam as legisla9oes. 

Sera convertida, para fins de zoneamento, em ZP, quando mais que 50°/o da 

poryao identificada com silvicultura estiver com declividade superior a 45o/o. 

Fonte: UFPRIFUPEF - junho de 2002 

e) Outras Zonas 

Nesta Zona havera a possibilidade de expansao no processo de usa para 

produyao seja ela para qualquer tipo de atividade economica de agricultura, pastagem 

ou silvicultura, respeitadas os aspectos de declividade, areas de preservayao 

permanente e as areas com alguma cobertura vegetal, conforme Quadro 22. 

Quadro 22- Outras Zonas 

zo Outras Zonas 

Descricao: Area onde o usa atual do solo e outra que nao P, A ou S. 

Fonte: UFPRIFUPEF- junho de 2002 

f) Zona de Atividades Florestais Restritas 

Nesta Zona estao os remanescentes florestais natives que nao podem sofre a 

operayao de corte rasa pais a sua tipologia esta caracterizada como de estagio media a 
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avanyado e podendo receber atividades de explorayao economica atraves de Plano de 

Manejo ou a adoyao de Sistemas Agroflorestais, conforme Quadro 23. 

Quadro 23 - Zona de Atividades Florestais Restritas 
m <c 

ZF Atividades Florestais Restritas 

Descricao: areas onde poderao ser realizadas atividades florestais de forma 

restrita (Plano de Manejo Florestal em Regime de Rendimento Sustentado e 

Sistemas Agroflorestais, por exemplo); 

Fonte: UFPRIFUPEF - junho de 2002 

g) Zona de Recuperayao Ambiental 

No Quadro 24 verifica-se que nesta Zona as areas encontram-se extremamente 

degradadas necessitando de uma imediata intervenyao no sentido de fazer o 

recobrimento destes solos atraves de atividades que propiciem a formayao vegetal ou a 

implantayao de agricultura convencional. 

Q d 24 z ua ro - on a d R e - A b. t I ecuperayao m 1ena 

ZR Recupera~o Ambiental 

Descricao: areas muito degradadas que precisam urgente de recuperayao 

ambiental. 

Fonte: UFPRIFUPEF - junho de 2002 

4.8.2. Proposta de conversao ou manutenyao dos remanescentes vegetais 

Para efeito desta proposta do Zoneamento esta sendo definido a possibilidade de 

uso das diversas tipologias existentes com a sugestao para cada uma delas em funyao 

da importancia florestal inicialmente e tambem pelo aspecto da localizayao. 
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a) Vegeta<;ao Primaria 

Esta tipologia, segundo levantamentos existentes, apresenta urn remanescente 

inferior a 1 %, ou seja, praticamente nao ha rna is areas em que nao ocorreu qualquer 

interven<;ao antr6pica. 

Estes remanescentes deverao ser protegidos mediante instrumentos legais que 

resguardem estas areas de qualquer possibilidade de interven<;ao e somente permitindo 

sua utiliza<;ao para efeito de cria<;ao de alguma Unidade de Conserva<;ao privada ou 

publica. 

b) Vegeta<;ao Secundaria em Estagio Avan<;ado 

Neste caso, a interven<;ao s6 podera ser executada mediante Plano de Manejo 

Sustentavel ap6s constatado que a variabilidade e o volume admitem uma interven<;ao 

que garantam esta sustentabilidade e tambem viabilizem uma explora<;ao economica. 

Os pianos de manejo deverao ter uma abrangencia dentro do potencial de uso da 

floresta, ou seja, nao somente a visao de uso madeireiro, mas de todas as variaveis 

economicas dentro do potencial de cada unidade. 

A explora<;ao apicola, ervas medicinais, extra<;ao de resinas e todas as outras 

possibilidades deverao ter sempre em mente a condi<;ao de sustentabilidade da floresta. 

c) Vegeta<;ao Secundaria em Estagio Media 

A vegeta<;ao secundaria em estagio media e justamente a fase intermediaria 

entre o estagio inicial e ao avan<;ado e, portanto tern uma fragilidade muito propria da 

tase de desenvolvimento da floresta e nao pode ser objeto de qualquer tipo de 

explora<;ao fisica direta da area. Poderia ser trabalhado atividades indiretas, como por 
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exemplo, a atividade apicola que propiciaria um processo de polinizagao favorecendo a 

produgao de sementes e enriquecendo o sub bosque para a fase futura da floresta. 

d) Vegetagao Secundaria em Estagio lnicial 

A existencia desta tipologia significa na regiao significa que ja foram retirados por 

um processo de peneiramento todas as outras variaveis restritivas de uso da area, ou 

seja, quanta a topografia, margem de c6rregos e rios, Unidade de Conservagao e sua 

localizagao em relagao aos entornos de Unidades de Conservagao. 

Para efeito desta tipologia a conversao podera ocorrer para qualquer cultura 

agricola, pastagem ou silvicultura. 

Nesta classificagao estao incluidas todas as areas de ocorrencia de bracatinga 

onde a presenga desta especie (Mimosa scabrella) seja maior ou igual a 70% das 

arvores que compoem a unidade de area, o que denominamos de bracatingal puro. 

Neste caso os outros 30% das arvores que compoe a unidade de area deverao ser 

tambem de outras especies nativas pioneiras. Caso haja arvores consideradas de 

climax esta area nao podera ser classificada com de Estagio lnicial e muito menos um 

bracatingal puro. 

Para todas as questoes abordados anteriormente sempre sera excetuado os 

aspectos ja mencionados quanta a ocorrencia desta tipologia em areas de preservagao 

permanente. 

A conversao de tipologia em estagio inicial para uma outra atividade economica 

s6 podera ser implementada caso a regiao ou municipio detenha remanescentes 

minimos de 20% de cobertura vegetal total, ou seja, o somat6rio de tipologias de 

caracteristicas de primaria, mais os estagios avangado, o estagio media e estagio inicial 
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alcancem este percentual. Caso isto nao acontec;a tal intervenc;ao s6 paden~ ocorrer 

caso a area em questao seja de utilidade publica. 

e) Vegetac;ao com significativa intervenc;ao antr6pica 

Sao areas que sofrearam urn processo muito intenso de antropizac;ao onde 

ocorreu uma explorac;ao economica de madeira e restando na area uma condic;ao muito 

lenta de recuperac;ao em func;ao de que as matrizes geneticas foram eliminadas e nao 

permitem sua regenerac;ao na area. 

Esta condic;ao, em determinados tipos de solos, ficara por urn prazo muito maior 

para recuperac;ao de seu status comparado com uma outra area que sofreu urn 

processo de corte rasa plena e reiniciou as fases de regenerac;ao natural. 

Para esta situac;ao a recomendac;ao e que seja indicado urn processo de 

enriquecimento com especies nativas multiplas para que haja uma acelerac;ao desta 

recu perac;ao. 

f) Campos 

Os campos tern uma definic;ao muito conturbada quando a sua existencia pais 

movimentos ambientalistas defendem a ideia de que nao se pode utilizar a queimada 

visando resguardar a fauna existente naquele sistema. 

A eliminac;ao . da queimada vai contribuir para o aparecimento de especies 

pioneiras tradicionais destas areas e em seguida a formac;ao de vegetac;ao denominada 

de "lageanas" que passarao urn cenario totalmente diferente da condic;ao 

tradicionalmente conhecida como campos. 

E importante definir qual o objetivo que se quer alcanc;ar se e a manutenc;ao do 

campo devera ser permitida as queimadas anuais para a "limpeza" destas areas e 
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manter o cenario tradicional dos campos. Em outra situac;ao nao permitindo as 

queimadas estaremos conduzindo estas areas para a formac;ao de coberturas vegetais e 

eliminado este sistema ambiental denominado de campo. 

Entendo que na proposta em questao que as areas deverao permanecer como 

campo e sofrer as intervenc;oes para limpeza atraves do usa do fogo e ainda a sua 

conversao s6 podera ocorrer na razao de 50% da area de cada im6vel, ou seja devera 

permanecer como reserva legal a metade de cada propriedade. 

Outro aspecto a ser controlado e que os proprietarios que fizerem suas 

conversoes em atividades economicas nas areas de campo terao a estrita 

responsabilidade de fazer o manejo adequado onde nada daquilo que se desenvolve 

economicamente seja objeto de poluic;ao nos remanescentes de seu entorno de campo. 

4.8.3. Proposta de Zoneamento Economico da Regiao Fitogeografica da Floresta 

Ombr6fila Mista 

Todo o Zoneamento s6 tera resultados favoraveis e sera aceito e implementado 

pela sociedade de uma forma geral se no seu planejamento estiver contemplado o 

aspecto do desenvolvimento economico. Urn Zoneamento Ecol6gico individualmente 

servira apenas para compor como material bibliografico no acervo de alguma biblioteca. 

Ha necessariamente urn compromisso de que todo e qualquer trabalho a ser 

desenvolvido no meio rural seja sempre com vistas a alcanc;ar algum retorno economico, 

mesmo que seja o plantio, par exemplo, de arvores em mata ciliar, a qual futuramente 

dara ao proprietario a condic;ao de possuir uma agua de melhor qualidade, dando ao 

produtor a condic;ao de valorizac;ao acrescida de sua propriedade. 



58 

A Regiao Centro e Sui do Estado do Parana tern na Floresta sua fonte de materia 

prima para a manutengao de suas atividades industriais e portanto todo e qualquer 

planejamento devera levar em consideragao este aspecto que garante a perpetuidade 

da cadeia produtiva das regioes. 

Pensar no crescimento regional e no desenvolvimento do produtor rural sem 

pensar na extragao da madeira, seja ela nativa ou reflorestada, e pensar contra a 

comunidade de moradores destas regioes que tern a condigao da mao de obra 

disponivel e treinada para a atividade desde o preparo do solo, passando pelo plantio e 

manutengoes ate o processamento industrial da materia prima produzida. 

4.9. PROPOSTA DE MINUTA A SER ENCAMINHADA A SEMA 

Considerando que os empresarios de todas as atividades economicas do Estado 

do Parana tern necessidade de programar seus investimentos dentro de urn Estado que 

apresente urn planejamento das diversas possibilidades de implantagao de projetos; 

Considerando que o Estado devera garantir o desenvolvimento regionalizado com 

base nas atividadesja previamente pre estabelecidas para que todo o incentivo e apoio 

sejam dentro de uma politica que venha de encontro as vocagoes regionais; 

Considerando tambem que os proprietaries de remanescentes florestais nativos 

tenham a seguranga e protegao para que suas areas florestais nao sejam objeto de 

desapropriagao sem a devida valorizagao pelo que ja fizeram em prol de toda a 

sociedade na protegao destes remanescentes; 

Diante destas consideragoes propoe-se uma minuta de Lei visando a implantagao 

deste Zoneamento no Estado do Parana, constante do Anexo I deste trabalho. 
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5. CONCLUSAO E RECOMENDACAO 

0 Plano de Conservac;ao e Uso sera urn instrumento fundamental de 

planejamento e de orientac;ao ao ordenamento territorial do Estado do Parana ou 

tambem denominado de Zoneamento Ecol6gico e Economico. 

Esse documento devera ser a base para nortear a conservac;ao, o uso multiple e 

o tomenta das diversas atividades economicas de cada Regiao do Estado. 

Este instrumento de planejamento, que tern uma formatac;ao que leva em 

considerac;ao principalmente os aspectos relacionados aos remanescentes florestais 

natives, que e o principal elemento restritivo em qualquer expansao economica, 

juntamente com o Zoneamento Agricola do Parana, os mapas de IDH e da pobreza no 

Estado, o mapa de ac;ao antr6pica atual, dentre outras bases de dados, constituirao 

ferramentas ideais para a regionalizac;ao da produc;ao florestal e para a sua utilizac;ao 

como mecanisme de inclusao social. 

Ao tamar o mapa do Estado do Parana e for verificado a situac;ao atual tem-se 

uma divisao de atividades que se ajustaram ao Iongo do tempo em func;ao das tradic;oes 

e das culturas que colonizaram as diversas regioes deste Estado e portanto, isto deve 

ser considerado neste trabalho onde poderfamos denominar como sendo urn pre 

zoneamento ecol6gico e economico ja consolidado. 

De forma individualizada poder-se-ia citar, por exemplo, o caso de uma regiao de 

ocorrencia de Faxinal, uma tradic;ao cultural de economia familiar tradicional de 

pequenos produtores rurais onde jamais se podera alterar o objetivo deste processo, a 

nao ser que se pretenda desintegrar esta tradic;ao sugerindo uma outra atividade para 

estes moradores comunitarios que preservam remanescentes florestais, porque lhes 
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interessa mante-los para o abrigo de seus animais domesticos utilizados nas atividades 

agricolas de subsistencia. 

Da mesma forma se olhar para o Noroeste do Estado e tentar a implanta<;ao de 

florestas numa regiao de solo de altissima fertilidade, com certeza este Zoneamento nao 

tera sucesso na sua implanta<;ao, pais as prioridades e as voca<;oes de cada regiao ja 

estao praticamente consolidadas. 

Resta ao Poder Publico Estadual a alternativa de estabelecer este Zoneamento 

aproveitando-se as pequenas situa<;oes remanescentes, nos aspectos florestais, das 

potencialidades regionais e das infra-estruturas ja existentes e fazer delas as condi<;oes 

de promo<;ao ao desenvolvimento economico com o enfoque da prote<;ao e da 

preserva<;ao de forma equilibrada. 

A proposta deste estudo levou em considera<;ao os trabalhos ja desenvolvidos, 

principalmente no Estado do Parana onde diversas tentativas de se implantar urn 

Zoneamento em anos anteriores foram buscadas, no entanto as mudan<;as de governo 

nao permitiram uma sequencia natural dos fatos para a consecu<;ao destes objetivos. 

Outro importante aspecto a ser considerado e que varias medidas de iniciativa 

dos Governos Federal, Estadual e Municipais proporcionaram uma efetiva preocupa<;ao 

na conserva<;ao adequada dos remanescentes florestais desta Regiao da Floresta 

Ombr6fila Mista, no desenvolvimento de projetos e programas levando estimulo 

financeiro a pequenos produtores rurais visando a manuten<;ao deste no campo em 

condi<;oes melhores de sobrevivencia e ao mesmo tempo protegendo a floresta em sua 

propriedade. 

Foi possivel tambem sugerir uma proposta de uso do solo com base na analise 

dos remanescentes florestais onde cada situa<;ao pode sofrer uma interven<;ao 
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convertendo este remanescente em outras culturas ou a preservagao/protegao com 

usos restritivos 

De posse de todas estas informagoes foi possivel minutar uma proposta de Lei 

Estadual que podera ser submetida para a analise e aprovagao da Assembleia 

Legislativa do Parana com intuito de validar a aplicabilidade legal do Zoneamento 

Ecol6gico e Economico do Estado do Parana. 

Assim, concluido urn trabalho de Zoneamento, pode-se afirmar de forma muito 

serena que as agoes dos setores ambientalista, produtivo e governamental terao os 

instrumentos adequados para o verdadeiro planejamento de todas as atividades que urn 

Estado organizado podera disponibilizar aos seus cidadaos com tranquilidade para todo 

e qualquer investimento. 
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7. ANEXO 
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7.1. ANEXO- I- MINUTA DE ANTE PROJETO DE LEI ESTADUAL 



66 

MINUTA DE ANTE PROJETO DE LEI ESTADUAL 

0 Conselho Estadual do Meio Ambiente no uso de sua atribui96es resolve: 

Artigo 1° - Aprovar o ZONEAMENTO ECOL6GICO E ECONOMICO para a Regiao 
Fitogeogratica da Floresta Ombr6fila Mista no Estado do Parana, com o seguinte 
conteudo: 

CAPITULO I 
DOS OBJETIVOS GERAIS E CONSIDERA<;OES 

Artigo 2° - 0 Zoneamento Ecol6gico e Economico tern o objetivo principal de disciplinar 
o uso das areas destinadas as praticas de conserva9ao dos recursos naturais e, em 
especial, das especies da flora amea9adas de extin9ao, assim como das praticas 
economicas, sejam elas na agricultura, pastagem ou outras atividades produtivas. 

Artigo 3° - Em todo e qualquer procedimento de interven9ao dentro de qualquer uma das 
zonas definidas no Plano, nos aspectos relacionados a agricultura, pastagem, 
reflorestamento, minera9ao e outras, a condi9ao basica e imprescindivel e a propriedade 
rural possuir a Reserva Legal e as Areas de Preserva9ao Permanente devidamente 
averbadas junto ao Cart6rio de Registro de lm6veis da respectiva Comarca. 

Artigo 4°- Para efeito desta Resolu9ao entende-se por: 

1 - Zona Urbana (U): sao as areas definidas como perimetros urbanos da 
cidades, vilas e distritos definidas em Leis Municipais; 

2 - Zona de Prote9ao Integral (P): sao as areas dos Parques, Esta96es 
Ecol6gicas, as Reservas Biol6gicas, Federal, Estaduais e Municipais, as Areas 
de Preserva9ao Permanentes definidas em lei, e outras Unidades de 
Conserva9ao definidas no Sistema Nacional de Unidades de Conserva9ao onde 
nao e permitido 0 uso direto; 

3 - Zona de Uso Florestal Restrito (F): estao enquadradas nesta categoria as 
vegeta96es existentes no ecossistema da Floresta Ombr6fila Mista caracterizadas 
como Forma96es Florestais Medias e Avan9adas; 

4 -Zona de Silvicultura Comercial (S): toda a area com silvicultura com nativas 
ou ex6ticas destinadas a explora9ao economica; 

5 - Zona de Recupera9ao I Restaura9ao (R) : sao as areas dos municipios em 
que a Reserva Legal estao muito abaixo do indice minima necessaria exigido pela 
Lei, nas regioes mais desenvolvidas em termos de agropecuaria e que nao 
preservaram suas florestas em quantidades minimas, notadamente o Sudoeste, o 
Oeste e o Noroeste do ecossistema; 

6- Zona de Outros Usos (0): sao areas cuja utiliza9ao e a agricultura, pastagens 
ou esta abandonada sem cobertura vegetal de qualquer natureza. 

7 - Areas de Amortecimento Ambiental: sao consideradas as Areas de Prote9ao 
Ambiental (APAs) legalmente estabelecidas, os Corredores de Biodiversidade (ou 
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~orredores Ecol6gicos) definidos no Programa REDE da BIODIVERSIDADE , as 
Areas de Relevante Interesse Ecol6gico, as FLONAS (considerando que seu 
manejo deve ser controlado), os entornos das Areas de Protectao Integral, as 
Reservas lndigenas e as Reservas Particulares do Patrimonio Natural. 

CAPITULO II 
DA CONSERVACAO E USO DAS ZONAS URBANAS (U) 

Artigo 5° - As Zonas Urbanas deverao seguir as determinact6es definidas nos 
respectivos Pianos Diretores e demais legislact6es existentes em cada municipio. Nao 
havendo o Plano Diretor devera ser adotado as orientact6es previstas neste Zoneamento 
Ecol6gico e Economico. 

Paragrafo unico - Para o caso da Regiao Metropolitana de Curitiba, que possui o Plano 
Diretor desta regiao, aplica-se os dispositivos orientados nesta normativa .. 

CAPITULO Ill 
DA CONSERVACAO E USO DA ZONA DE PROTECAO INTEGRAL (P) 

Artigo 6° - As areas que compoem esta Zona nao serao permitidas qualquer intervenctao 
antr6pica. 

Artigo 7° - 0 zoneamento identificou inumeros fragmentos florestais de interesses 
especificos que foram considerados prioritarios para transformactao em Unidades de 
Conservactao, localizados dentro e/ou fora das areas de amortecimento, para os quais 
deverao ser buscados recursos e mecanismos que viabilizem a protectao/preservactao 
destas areas. 

CAPITULO IV 
DA CONSERVACAO E USO DA ZONA DE USO FLORESTAL RESTRITO (F) 

Artigo 8° - A extractao de produtos florestais madeiraveis e nao madeiraveis, nos 
remanescentes florestais nativos, dar-se-a somente na Formactao Florestal no Estagio 
Media e Avanctado, sob a forma de Manejo Florestal Sustentavel, mediante aprovactao 
da Camara Tecnica de Manejo Florestal, condicionados aos parametres estabelecidos 
par esta Camara e a analise dos estudos de viabilidade tecnica, economica e ambiental 
do Plano apresentado; 

Paragrafo unico - Quando a area, objeto de solicitactao de Plano de Manejo Florestal 
Sustentado, estiver localizada em areas de amortecimento os indices de aprovactao da 
extractao de produtos madeiraveis ou nao madeiraveis sera de no maximo 50% em 
relactao a uma mesma area localizada fora. 

CAPITULOV 
DA CONSERVACAO E USO DA ZONA DE SILVICULTURA COMERCIAL (S) 

Artigo go - Para as areas atualmente com silvicultura, respeitadas as restrictoes 
estabelecidas para as areas de Preservactao Permanente, a permanencia da atividade 
nas demais condict6es e permitida para utilizactao de silvicultura comercial. 
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Artigo 10° - Toda silvicultura existente em areas de Preserva9ao Permanents, fruto da 
altera9ao da Legisla9ao Federal de 5 metros para 30 metros de cada margem do corpo 
hidrico, segue o procedimento de substitui9ao do reflorestamento com exotica par 
especies nativas, conforme normas especificas para o caso em questao; 

Artigo 11 o - As areas consideradas de expansao da silvicultura comercial devera seguir 
a orienta9ao de que para tal finalidade s6 sera permitida a conversao de areas de 
Forma9ao Florestal de Estagio lnicial e que nao estejam incluidas dentro de outras 
categorias com restri9ao especifica. 

Artigo 12° - Toda silvicultura existente no interior das Areas de Amortecimento poderao 
ser mantidos e/ou renovados dentro da mesma area atualmente existents e sua 
expansao estara limitada as areas de Forma9ao Florestal de Estagio lnicial, respeitadas 
as restric;oes impostas pelas areas de Preserva9ao Permanents. 

Artigo 13° - As areas de agricultura abandonada ou pastagem plantada podera ser 
convertida para silvicultura, desde que tais areas nao estejam localizadas em outras 
categorias de restri9ao especifica; 

CAPITULO VI 
DA CONSERVAf;AO E USO DA ZONA PARA RECUPERAf;AO I RESTAURAf;AO (R) 

Artigo 14° - Estas areas terao urn trabalho de tomenta e extensao florestal prioritarios 
visando uma interven9ao que possibilite a promo9ao da recupera9ao da cobertura 
vegetal em fun9ao de que a erosao ocorrente sabre este ambiente e extremamente 
prejudicial a rede hidrica e demais componentes do meio. 

Artigo 15° - Sera promovido o estimulo de sua recupera9ao atraves da silvicultura 
comercial ou nao, desde que a Reserva Legal e a Preserva9ao Permanents sejam 
efetuadas em paralelo com especies nativas e nestas se promova, futuramente, apenas 
o manejo sustentado. 

Artigo 16° - As areas situadas nas Areas de Amortecimento serao estimuladas para 
silvicultura com essencias nativas visando o atendimento de transforma-la em Reserva 
Legal dentro das orienta9oes previstas no SISLEG - Sistema de Prote9ao, Recupera9ao 
das Areas de Preserva9ao Permanents e Areas de Reserva Legal. 

CAPITULO VII 
DA CONSERVAf;AO E USO DA ZONA DE OUTROS USOS (0) 

Artigo 17° - Poderao estas areas serem transformadas em Reserva Legal atraves da 
implanta9ao de reflorestamentos com nativas. 

Artigo 18° - Podera ser uma area atualmente com agricultura ou pastagem plantada ser 
convertida para silvicultura comercial desde que respeitadas as restri96es estabelecidas 
pelas Areas de Preserva9ao Permanents. 

Artigo 19° - As areas situadas nas Areas de Amortecimento poderao ser convertidas 
prioritariamente para a forma9ao de florestas nativas com vistas a Reserva Legal. 
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CAPITULO VIII 
DA CONSERVAQAO E USO DOS CAMPOS 

Artigo 20°- Os remanescentes de Campos Naturais existentes nas regioes dos Campos 
Gerais, Guarapuava e Palmas, poderao ser convertidos para agricultura, pastagem 
plantada ou silvicultura desde que a Preserva<;ao Permanents e a Reserva Legal sejam 
mantidos nas respectivas matriculas. 

Paragrafo primeiro - A area a ser averbada como Reserva Legal devera ser a mais 
significativa sob o ponto de vista da diversidade, contato com fragmentos de florestas 
nativas e formando urn corredor com os demais confrontantes num planejamento previa 
do conjunto das propriedades. 

Paragrafo segundo - Os remanescentes florestais natives que ocorrem nas regioes de 
campos, denominados de capoes, serao considerados de Preserva<;ao Permanents. 

Artigo 21° -As atividades desenvolvidas para o estabelecimento de culturas agricolas, 
pastagens plantadas ou silvicultura comercial nas areas de campos, deverao estar 
restritas a estas areas. 0 empreendedor devera apresentar ao 6rgao licenciador um 
plano de controle das invasoes ocasionadas pela dissemina<;ao natural de sementes 
que deverao ser controladas e/ou eliminadas nas areas confrontantes, pr6prias ou de 
terceiros. 

Artigo 22° - Nos campos naturais s6 sera permitida a atividade de bovinocultura de corte 
ou de Ieite na forma que tradicionalmente e efetuada. 

CAPITULO IX 
DO ESTIMULO A SILVICUL TURA 

Artigo 23° - Serao considerados, para efeito deste Plano, tres modalidades de 
silvicultura: Ambiental destinado a recupera<;ao de Reserva Legal e Preservagao 
Permanents, Comercial com Nativas e Comercial com Ex6ticas. 

Artigo 24°- Toda a muda florestal e orientagao tecnica necessaria para recuperagao de 
areas de Reserva Legal e areas de Preserva<;ao Permanents serao fornecidas de forma 
gratuita pelo Estado, atraves dos 6rgaos responsaveis pela extensao e fomento florestal. 

Artigo 25° - Para a recuperagao da Reserva Legal, em areas de propriedade rural ate 50 
ha, a orienta<;ao tecnica e as mudas florestais deverao ser doadas pelo Estado, atraves 
dos 6rgaos responsaveis pela extensao e fomento florestal. 

Paragrafo unico - Para os casos em que houve corte da vegeta<;ao de forma criminosa e 
a sua recuperagao significar pena pelo dano causado, a muda florestal e a orientagao 
tecnica deverao ser cobradas na forma da lei. 

Artigo 26°- 0 Institute Ambiental do Parana, fara a doa<;ao da quantidade de sementes 
necessarias para o plantio da especie em qualquer quantidade de area a todos os 
proprietaries interessados em plantar a Araucaria angustifolia ou outra nativa. 
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Artigo 27° - Plantios de especies nativas, efetuados sob a forma de adensamento em 
remanescentes florestais nativos em estagios sucessionais inicial e media, deverao ser 
devidamente registrados, sem custos, junto ao Cadastro da Araucaria a ser criado junto 
ao Institute Ambiental do Parana, para que o mesmo possa garantir a efetiva explora~tao 
futura quando o proprietario assim o quiser. 

Paragrafo unico - Para o caso de plantios em espa9amentos definidos em areas abertas 
sob a forma de monocultura, tal registro nao se faz necessaria. 

CAPITULO X 
DO MONITORAMENTO DOS REFLORESTAMENTOS 

Artigo 28° - Todos os florestamentos com ex6ticas ou nativas serao atualizados 
mediante uso de imagens de satelite de forma bianual, com vistas ao planejamento 
estrategico do Estado. 

Artigo 29° - Nao havera nenhum controle individual nas autoriza96es de corte e 
transporte da madeira proveniente de areas de silvicultura comercial com especies 
ex6ticas, uma vez que tal controle sera efetuado atraves da utiliza~tao de imagens de 
sate lite. 

Artigo 30° - Todas as industrias de base florestal terao o prazo de urn ano, a partir da 
aprova9ao deste Plano, para efetivarem seus cadastros e regulamenta96es quanta aos 
licenciamentos de suas unidades, visando a sua efetiva caracteriza9ao de consumidor 
de materia prima florestal, sua capacidade, especies processadas e tratamentos 
ambientais implementados nestas unidades, mediante aprova~tao, requerida junto ao 
Institute Ambiental do Parana, de Licen9a de Opera~tao para as ja existentes e Licen9a 
Previa, de lnstala~tao e Opera~tao para as novas industrias. 

Artigo 31 o - Os interessados em realizar o plantio de arvores com especies nativas terao 
tratamento especial nos procedimentos que envolver presta9ao de servi9os do lAP, com 
vistas ao estfmulo desta opera~tao, evidentemente que em areas passiveis de sua 
realiza9ao. 

Paragrafo unico - Para tanto, o interessado devera efetuar antecipadamente uma 
solicita~tao ao 6rgao ambiental ate novembro de cada ano, para que o mesmo possa 
efetuar sua programa~tao de coleta e compra da referida semente. 

Artigo 32° - Para o caso de plantios florestais com essencias nativas, sua explora~tao 
sera autorizada mediante procedimento simplificado do 6rgao ambiental. 

CAPITULO XI 
DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL 

Artigo 33° - Os remanescentes florestais nativos da Floresta Ombr6fila Mista, nos 
estagios sucessionais da Forma~tao Florestal Media e Avan9ada que apresentem 
estoques para explora~tao de produtos florestais madeiraveis e nao madeiraveis, 
poderao ser explorados mediante Pianos de Manejo Florestal Sustentavel. 
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Paragrafo primeiro -A definic;ao de normas, parametros de analise, conteudo do projeto, 
procedimentos de vistorias, prazos, pedidos de complementac;oes, autorizac;ao ou 
indeferimento serao de total competencia do 6rgao ambiental do Estado mediante sua 
Camara Tecnica de Manejo Florestal. 

Paragrafo segundo - Os procedimentos administrativos, parametros e demais 
procedimentos de analise e vistorias sera definida pela equipe que compora a Camara 
Tecnica de Manejo Florestal, num prazo de 90 (noventa) dias ap6s a aprovac;ao deste 
Plano. 

Paragrafo terceiro - Os procedimentos administrativos para definic;ao, vistoria e 
autorizac;ao para o aproveitamento de arvores secas ou estagnadas na Regiao 
Fitogeogratica da Floresta Ombr6fila Mista, serao definidos pela Camara Tecnica de 
Manejo Florestal. 

CAPITULO XII 
DA CAMARA TECNICA DE MANEJO FLORESTAL 

Artigo 34° - A Camara Tecnica de Manejo Florestal sera instituida mediante ato 
administrative deliberado pelo Diretor Presidente do Institute Ambiental do Parana, num 
prazo de 60 (sessenta) .dias ap6s a aprovac;ao deste Plano. 

Artigo 35° - A Camara Tecnica de Manejo Florestal sera constituida por Engenheiros 
Florestais e Agronomos do quadro do Institute Ambiental do Parana, podendo na 
eventualidade das caracteristicas do objeto a ser analisado, convidar profissionais de 
outras instituic;oes, como o IBAMA, FUPEF, EMBRAPA e UNICENTRO. 

Paragrafo unico- Tal convite devera ser formulado ao responsavellegal pela instituic;ao 
de forma oficial com antecedencia minima de 5 (cinco) dias. 

Artigo 36°- Todas as vistorias serao desenvolvidas com a participac;ao de pelo menos 
tres profissionais, os quais oferecerao urn laudo conclusive conjunto a respeito do tema 
em analise. 

Artigo 37° - As vistorias de campo sempre serao acorripanhadas pelo Engenheiro 
Florestal ou Agronomo Responsavel · Tecnico pelo projeto, o qual devera estar 
cadastrado no Sistema de Profissionais junto ao Institute Ambiental do Parana, 
responsabilizado pela apresentac;ao do Projeto e sua conseqOente Execuc;ao, cabendo a 
ele orientar e determinar as ac;oes a serem implementadas na area, conforme proposto 
no projeto e aprovado pel a Camara T ecnica. 

CAPITULO XIII 
DAS DISPOSI<;OES FINAlS 

Artigo 38° - 0 presente Zoneamento devera ter sua divulgac;ao em todos os meios de 
comunicac;ao, elaboradas cartilhas e distribuidas em escolas publicas e privadas e 
tambem desenvolver procedimentos de divulgac;ao junto aos proprietaries rurais no 
sentido de dar maior publicidade ao ato eo perfeito entendimento de toda a sociedade. 

Artigo 39° - Revogam-se as disposic;oes em contrario 




