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RESUMO 
 

Os memoriais descritivos contidos nos atos legais de Unidades de Conservação 
(UC) são documentos essenciais à espacialização da forma e dimensão física e 
cartográfica dos limites dessas áreas protegidas. No litoral do Paraná, as UC 
estaduais e municipais apresentam atos legais que nem sempre dispõem de 
informações cartográficas claras e de qualidade, podendo prejudicar ou 
impossibilitar a reconstrução dos polígonos das UC. O objetivo do presente trabalho 
é realizar uma análise da qualidade das informações cartográficas dos memoriais 
descritivos das UC estaduais e municipais – de gestão pública – do litoral do Paraná, 
e, para tanto, adotou-se o método proposto por Vieira, Santos e Canova (2016) que 
consiste em mensurar a ocorrência da descrição de elementos cartográficos que 
permitam a reconstrução efetiva dos polígonos da UC; classificar os memoriais 
descritivos de acordo com a qualidade do conteúdo cartográfico disponível; avaliar 
se houve evolução na qualidade dos memoriais com base na ocorrência dessas 
informações, a partir do primeiro ato legal publicado até o ato legal mais recente; e 
por fim, mensurar a ocorrência de referências complementares, que podem ser 
menções à elementos naturais ou artificiais da paisagem. Foi possível identificar que 
nas últimas quatro décadas, as UC estaduais e municipais do litoral do Paraná 
apresentaram uma evolução na qualidade do conteúdo cartográfico mencionado 
nesses documentos legais, no entanto, constatou-se que o conteúdo dos memoriais 
descritivos é frágil na medida em que causa dificuldades interpretativas e 
inconsistências na consolidação dos limites das UC, impactando diretamente sobre 
o planejamento e a gestão do território e do ambiente, em diferentes níveis de 
análise. Conclui-se neste estudo que existe a necessidade de padronizar a 
elaboração do conteúdo dos memoriais descritivos e do material cartográfico 
(arquivo geoespacial), consolidando o ato por meio de normativa técnica ou outro 
instrumento legal. 
 
 
Palavras-chave: Áreas protegidas; Geoprocessamento; Consistência temática; 

Informações cartográficas; Normalização.  
  



 
 

Cartographic information quality in descriptive memorials of Conservation 
Units of the state and municipalities administration: an analysis of the Paraná 

coast 
Vivian Cordeiro da Silva 

 

ABSTRACT 
 

The descriptive memorials in the legal acts of Conservation Units (UC) are essential 
documents for the cartographic spatialization of shape and dimension of the limits of 
these protected areas. On the coast of Paraná, the state and municipal UCs present 
legal acts that do not always have clear and quality cartographic information, which 
may impair or prevent the reconstruction of the polygons of the UCs. In this work, we 
analysis the quality of the cartographic information in descriptive memorials of 
Conservation Units of the state and municipalities administration - public 
management - of the coast of Paraná, and, for that, the method proposed by Vieira, 
Santos and Canova ( 2016) which consists of measuring the occurrence of the 
description of cartographic elements that allow the effective reconstruction of the 
polygons of the UC; classify the descriptive memorials according to the quality of the 
available cartographic content; assess whether there has been an evolution in the 
quality of memorials based on the occurrence of this information, from the first 
published legal act to the most recent legal act; and finally, to measure the 
occurrence of complementary references, which can be references to natural or 
artificial elements of the landscape. It was possible to identify that in the last four 
decades, the state and municipal UCs on the coast of Paraná presented an evolution 
in the quality of the cartographic content mentioned in these legal documents, 
however, it was found that the content of the descriptive memorials is fragile 
inasmuch as it causes interpretative difficulties and inconsistencies in the 
consolidation of UC boundaries, directly impacting the planning and management of 
the territory and the environment, at different levels of analysis. It is concluded in this 
study that there is a need to standardize the elaboration of the content of the 
descriptive memorials and the cartographic material (geospatial file), consolidating 
the act by means of technical regulations or other legal instrument. 
 
Keywords: Protected areas; Geoprocessing; Thematic consistency; Cartographic 

information; Normalization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os memoriais descritivos de áreas protegidas, em geral, têm a finalidade de 

delimitar criteriosamente a forma, dimensão e localização de suas áreas. Para 

Unidades de Conservação (UC), estes documentos devem estar anexos ou contidos 

nos atos legais de criação ou alteração, contendo indispensavelmente informações 

cartográficas que permitam a espacialização ou reconstrução do traçado dessas 

áreas de forma íntegra, visando atender o Art. 22 da Lei Federal nº 9.985 de 18 de 

julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

O trabalho realizado por Vieira, Santos e Canova (2016) apresenta uma 

metodologia para a classificação da qualidade das informações cartográficas dos 

memoriais descritivos contidos em atos de criação ou de alteração das UC sob a 

esfera federal, geridos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). Os autores constataram melhoria na qualidade dos 

memoriais descritivos ao longo dos anos, além de apresentarem recomendações 

para revisão e padronização das informações cartográficas contidas nos atos legais.  

Muito embora o estudo citado acima tenha sido realizado de forma 

satisfatória, existe uma lacuna na análise da qualidade dos memoriais descritivos de 

UC criadas pelos estados e municípios. Esta análise se reveste de importância visto 

que UC estaduais e municipais não estão sob tutela de uma autarquia central como 

o ICMBio, mas sim de diversos órgãos, secretarias ou institutos com as mais 

variadas formas de criação e gestão dessas áreas protegidas.  

A partir do método proposto por Vieira, Santos e Canova (2016), objetiva-se 

analisar a qualidade dos memoriais descritivos contidos nos atos legais de criação 

ou alteração das UC de gestão pública, sob as esferas estaduais e municipais, 

considerando o litoral do Paraná como área de estudo. De modo complementar, 

buscar-se-á suscitar a discussão acerca dos problemas decorrentes do uso de 

memoriais descritivos de baixa qualidade, no que diz respeito ao ordenamento 

territorial e ambiental, finalizando com uma proposta de normalização para a 

produção de memoriais descritivos, considerando que são insuficientes os 

parâmetros mínimos estabelecidos no Cadastro Estadual de Unidades de 

Conservação e Áreas Protegidas (CEUC) do Paraná, determinadas pela Portaria 

IAP nº 263 de 18 de novembro de 1998. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O litoral do estado do Paraná apresenta 26 UC estaduais e municipais de 

gestão pública1 distribuídas ao longo dos municípios de Guaraqueçaba, Antonina, 

Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba (Figura 1 e Figura 

2). Segundo Paula, Pigosso e Wroblewski (2018), o litoral do Paraná abriga o maior 

remanescente contínuo de Mata Atlântica, que vai desde o litoral sul do estado de 

São Paulo até o extremo norte de Santa Catarina. A diversidade geofísica, biológica 

e cultural encontrada na região é reconhecida em diferentes atos declaratórios 

internacionais que versam sobre a importância da conservação do patrimônio natural 

e cultural do litoral paranaense e justificam a relevante quantidade de unidades de 

conservação da região (PAULA, PIGOSSO E WROBLEWSKI, 2018; REZENDE et 

al., 2018).  

 

_______________  
 
1 As UC estaduais de gestão privada (Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN) não foram 

consideradas nessa análise. Segundo o Instituto Água e Terra (IAT), até o ano de 2020, o litoral do 
Paraná contempla seis RPPN estaduais de gestão privada. 
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Figura 1 - Localização das UC estaduais do litoral do Paraná. 

 

FONTE: A autora (2020). 
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Figura 2 - Localização das UC municipais do litoral do Paraná. 

 
FONTE: A autora (2020). 
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2.2 ANÁLISE DA QUALIDADE DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS 

 

O método proposto por Vieira, Santos e Canova (2016) consiste na leitura e 

análise das informações cartográficas de memoriais descritivos contidos nos atos 

legais vinculados às UC. No presente estudo foram analisadas 26 UC de gestão 

pública, sendo 14 estaduais e 12 municipais2. Para a obtenção dos atos legais 

(decreto ou lei) foram realizadas consultas em buscadores eletrônicos através do 

nome da UC ou número do ato de criação e ano de publicação. O ato legal do 

Parque Municipal Lagoa do Parado foi o único não encontrado de forma online, e, 

portanto, buscou-se acessá-lo através de ofício institucional.  

Além de decretos ou leis de criação, também foram adquiridos atos legais de 

alteração, ampliação, categorização ou delimitação de perímetro das UC. Esses 

documentos foram sistematizados e armazenados em formato Portable Document 

Format (PDF) em diretórios separados, sendo um para as UC estaduais e outro para 

as UC municipais. Salienta-se que nem todos os atos legais de criação possuem um 

memorial descritivo com informações cartográficas disponíveis, e, em contrapartida, 

alguns atos legais estão atrelados a mais de um memorial descritivo.  Ainda, 

algumas UC tiveram seus primeiros atos de criação revogados e posteriormente 

foram publicados novos atos de criação, o que leva uma UC a possuir mais de um 

ato de criação, e consequentemente, mais de um memorial. Por esse motivo, o 

número de UC é diferente do número de atos legais, que por sua vez é diferente do 

número de memoriais descritivos analisados.  

Após aquisição dos documentos, procede-se a leitura do ato legal e 

identificação de informações cartográficas. Para verificação da qualidade 

cartográfica dos memoriais descritivos são analisados três grupos de pares de 

informações que devem estar presentes nos atos legais, conforme Vieira, Santos e 

Canova (2016):  

 

 Grupo 1: tamanho da área (e unidade de medida) e projeção cartográfica; 

 Grupo 2: sistema de coordenadas e datum; 

 Grupo 3: fonte e escala do material de origem do polígono da UC. 

_______________  
 
2 A UC Parque Municipal da Ilha da Cotinga, criada através da Lei nº 1.959/1996, teve seu ato de 

criação revogado através da Lei nº 3.857, publicada em 23 de outubro de 2019. 
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Salienta-se que os atos legais só foram considerados pertencentes a um dos 

grupos se apresentassem ao menos um par de informações. Após a identificação 

das informações para cada grupo, os memoriais descritivos foram classificados em 

quatro classes de qualidade:  

 

 Classe A: possui informações cartográficas para todos os grupos, ou seja, 

está completa e possibilita a reconstrução do polígono. As UC pertencentes à 

classe A possuem, em seus atos legais, coordenadas dos pontos definidores 

do limite, datum, área, projeção cartográfica e fonte e escala do material de 

origem do polígono da UC; 

 Classe B: possui informação cartográfica para apenas dois grupos, ou seja, 

está incompleta, podendo prejudicar a reconstrução do polígono de forma 

exata.  

 Classe C: possui informação cartográfica para apenas um grupo, o que 

prejudica a reconstrução do polígono a partir das informações cartográficas 

disponíveis nos seus atos legais; 

 Classe D: não possui informação cartográfica suficiente para pertencer a 

algum grupo, o que impossibilita a reconstrução do polígono. 

 

Após a classificação dos memoriais descritivos, realizou-se uma análise do 

percentual de ocorrência de cada uma das classes ao longo das décadas, 

considerando o primeiro ato de criação da UC mais antiga ao último ato legal 

disponível da UC mais recente, para uma avaliação da evolução temporal da 

qualidade dos memoriais descritivos.  

Por fim, fora analisada a frequência das informações que complementam o 

conteúdo cartográfico dos memoriais descritivos, que geralmente se referem a 

elementos da paisagem, naturais ou artificiais, tais como hidrografia, curvas de nível, 

rodovias, limites político-administrativos, divisor de águas, entre outros, sendo que 

podem aparecer mais de uma vez no mesmo ato legal. Essas informações foram 

elencadas de acordo com a incidência em cada um dos atos legais analisados, 

bastando a identificação de uma primeira menção no documento. A Figura 3 

apresenta um fluxograma dos procedimentos metodológicos. 
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Figura 3 - Fluxograma de procedimentos metodológicos 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

3 RESULTADOS 
 

Das 26 UC de gestão pública analisadas, 15 possuem mais de um ato legal 

atrelado, seja este de ampliação da área, de delimitação ou alteração do perímetro, 

de categorização da UC, de declaração de utilidade pública ou de revogação da UC. 

Dessas, três UC apresentam mais de um memorial descritivo atrelado ao mesmo ato 

legal, quando no caso de uma mesma UC ser dividida em diferentes áreas.  

Nem todos os atos legais de criação dão acesso a algum memorial 

descritivo, como é o caso das UC do município de Matinhos, criadas pela Lei 

Municipal nº 1.067 de 05 de dezembro de 2006, que define o Zoneamento Ambiental 

Urbano no âmbito do Plano Diretor municipal. O documento apresenta a delimitação 

apenas em mapa para impressão com grade de coordenadas que pode ser 

georreferenciado, sendo que não há memorial descritivo vinculado a criação. Outras 

três UC possuem mais de um ato de criação, que pode se dar pela revogação de um 

ato legal anterior, ou pela publicação de novo ato legal. Em virtude do exposto, não 

há total compatibilidade do número de memoriais descritivos e atos legais em 

relação às suas respectivas UC. O Quadro 1 apresenta a sistematização de todos os 

documentos examinados, que embasam a análise que será derivada sobre este 

trabalho: 
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Quadro 1 – Lista das UC analisadas e seus respectivos atos legais, organizados segundo a esfera de 
gestão (estadual e municipal) e os grupos do SNUC (uso sustentável e proteção integral). 

 

3.1 QUALIDADE DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS ANALISADOS 

 

Em posse dos memoriais descritivos, procedeu-se com a elaboração de 

planilha eletrônica com a disposição das informações cartográficas disponíveis para 

cada ato legal das UC, que permitiu quantificar a ocorrência dessas informações, de 

modo decrescente, nos seus respectivos memoriais descritivos (Quadro 2). Nota-se 

que a “área” está presente na maior parte dos memoriais analisados (97%), e em 

Nº Nome da Unidade de Conservação Ato legal Tipo do ato legal
1 APA Estadual de Guaraqueçaba Decreto nº 1.228 de 27.03.1992 Criação
2 APA Estadual de Guaratuba Decreto nº 1.234 de 27.03.1992 Criação
3 Estação Ecológica Ilha do Mel Decreto nº 5.454 de 21.09.1982 Criação

Estação Ecológica de Guaraguaçu Decreto nº 1.230 de 27.03.1992 Criação
Estação Ecológica de Guaraguaçu Decreto nº 7.094 de 06.06.2017 Ampliação
Parque Florestal do Rio da Onça Decreto nº 3.825 de 05.06.1981 Criação
Parque Estadual do Rio da Onça Decreto nº 3.741 De 23.01.2012 Recategorização

6 Parque Estadual da Graciosa Decreto nº 7.302 de 24.09.1990 Criação
Parque Estadual Pico do Marumbi Decreto nº 7.300 de 24.09.1990 Criação
Parque Estadual Pico do Marumbi Decreto nº 1.531 de 02.10.2007 Ampliação

8 Parque Estadual do Pau Oco Decreto nº 4.266 de 21.11.1994 Criação
9 Parque Estadual Roberto Ribas Lange Decreto nº 4.267 de 21.11.1994 Criação

Floresta Estadual do Palmito Decreto nº 4.493 de 17.06.1998 Criação
Parque Estadual do Palmito Decreto nº 7.097 de 06.06.2017 Ampliação e recategorização
Parque Estadual do Boguaçu Decreto nº 4.056 de 26.02.1998 Criação
Parque Estadual do Boguaçu Lei nº 13.979 de 26.12.2002 Alteração

12 Parque Estadual da Ilha do Mel Decreto nº 5.506 de 21.03.2002 Criação
13 Parque Estadual Pico Paraná Decreto nº 5.769 de 05.06.2002 Criação
14 Parque Estadual Ilha das Cobras Decreto nº 10.959 de 04.09.2018 Criação

Parque Municipal da Ilha da Cotinga Lei 1.959 de 07.11.1996 Criação
Parque Municipal da Ilha da Cotinga Lei 3.857 de 23.10.2019 Revogação
Parque Natural Municipal da Lagoa do Parado Decreto nº 1.626  de 10.12.1996 Declaração de utilidade pública
Parque Natural Municipal da Lagoa do Parado Decreto nº 5756 de 16.11.2004 Criação
Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê Decreto nº 706 de 10.09.2001 Criação
Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê Decreto nº 1.120 de 23.10.2002 Revogação e criação
Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê Lei nº 1.989 de 04.11.2019 Perímetro
Parque Natural Municipal da Restinga Decreto nº 706 de 10.09.2001 Criação
Parque Natural Municipal da Restinga Decreto nº 1.120 de 23.10.2002 Revogação e criação
Parque Natural Municipal da Restinga Decreto nº 4.145 de 13.12.2012 3ª criação
Parque Municipal Morro do Boi Lei nº 1.067 de 05.12.2006 Criação
Parque Municipal Morro do Boi Lei nº 1.818 de 23.12.2015 Perímetro
Parque Municipal do Tabuleiro Lei nº 1.067 de 05.12.2006 Criação
Parque Municipal do Tabuleiro Lei nº 1.818 de 23.12.2015 Perímetro
Parque Municipal Morro do Sambaqui Lei nº 1.067 de 05.12.2006 Criação
Parque Municipal Morro do Sambaqui Lei nº 1.818 de 23.12.2015 Perímetro
Parque Municipal de Sertãozinho Lei nº 1.067 de 05.12.2006 Criação
Parque Municipal de Sertãozinho Lei nº 1.818 de 23.12.2015 Perímetro
Parque Municipal de Praia Grande Lei nº 1.067 de 05.12.2006 Criação
Parque Municipal de Praia Grande Lei nº 1.818 de 23.12.2015 Perímetro
Parque Municipal do Guará Decreto nº 2.375 de 19.03.2008 Criação
Parque Municipal do Guará Decreto nº 2.605 de 16.06.2008 Revogação e criação

25 Parque Municipal Ambiental Linear Emboguaçu Decreto 1.324 de 2010 Criação
26 Parque Municipal Ilha do Valadares Decreto nº 3.768 de 23.05.2016 Criação

24

15

19

20

4

10

11

7

5

17

21

22

23

18

16
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contrapartida o “fuso ou zona” não é citado em nenhum dos memoriais, mesmo 

quando adotado o uso de coordenadas métricas. 

 

 

Quadro 2 - Ocorrência das informações cartográficas nos memoriais descritivos. 

 

Com as informações cartográficas devidamente quantificadas, os atos legais 

foram divididos em três grupos, segundo a presença de pares de elementos 

cartográficos. Tendo os grupos definidos, os atos legais foram separados em quatro 

classes de qualidade, da mais alta (Classe A) à mais baixa (Classe D) – Quadro 3. 

Nota-se que nenhum dos memoriais analisados pertence à classe A, enquanto que o 

maior número de memoriais pertence à classe D (53%). As classes de qualidade 

identificadas foram sistematizadas de acordo com as UC as quais pertencem 

(Quadro 4). 

 

 

Quadro 3 - Classes de qualidade dos memoriais. 
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Quadro 4 - Relação das classes de qualidade dos memoriais descritivos das UC analisadas, 
organizados segundo a esfera de gestão (estadual e municipal) e os grupos do SNUC (uso 

sustentável e proteção integral). 

 

Após a classificação da qualidade dos memoriais descritivos das UC, 

organizou-se o resultado da evolução temporal das informações. Verifica-se que ao 

longo das últimas quatro décadas o número de atos legais publicados é ascendente 

(Quadro 5), e é proporcional à melhora da qualidade dos memoriais (Figura 4). 

Nº Nome da Unidade de Conservação Classe de 
qualidade

Ano de publicação 
do ato legal Tipo do ato legal

1 APA Estadual de Guaraqueçaba D 1992 Criação
2 APA Estadual de Guaratuba D 1992 Criação
3 Estação Ecológica Ilha do Mel D 1982 Criação

Estação Ecológica de Guaraguaçu D 1992 Criação
Estação Ecológica de Guaraguaçu B 2017 Ampliação
Parque Florestal do Rio da Onça D 1981 Criação
Parque Estadual do Rio da Onça D 2012 Recategorização

6 Parque Estadual da Graciosa D 1990 Criação
Parque Estadual Pico do Marumbi D 1990 Criação
Parque Estadual Pico do Marumbi C 2007 Ampliação

8 Parque Estadual do Pau Oco D 1994 Criação
9 Parque Estadual Roberto Ribas Lange D 1994 Criação

Floresta Estadual do Palmito D 1998 Criação
Parque Estadual do Palmito B 2017 Ampliação e recategorização
Parque Estadual do Boguaçu C 1998 Criação
Parque Estadual do Boguaçu (Área A) D 2002 Alteração
Parque Estadual do Boguaçu (Área B) D 2002 Alteração

12 Parque Estadual da Ilha do Mel D 2002 Criação
13 Parque Estadual Pico Paraná D 2002 Criação
14 Parque Estadual Ilha das Cobras B 2018 Criação
16 Parque Natural Municipal da Lagoa do Parado C 2004 Criação

Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê D 2001 Criação
Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê C 2002 Revogação e criação
Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê C 2019 Perímetro
Parque Natural Municipal da Restinga D 2001 Criação
Parque Natural Municipal da Restinga C 2002 Revogação e criação
Parque Natural Municipal da Restinga (Área A) B 2012 3ª criação
Parque Natural Municipal da Restinga (Área B) B 2012 3ª criação
Parque Municipal Morro do Boi (Área 1) B 2006 Perímetro
Parque Municipal Morro do Boi (Área 2) B 2015 Perímetro

20 Parque Municipal do Tabuleiro B 2015 Perímetro
21 Parque Municipal Morro do Sambaqui B 2015 Perímetro
22 Parque Municipal de Sertãozinho B 2015 Perímetro
23 Parque Municipal de Praia Grande B 2015 Perímetro

Parque Municipal do Guará D 2008 Criação
Parque Municipal do Guará D 2008 Revogação e criação

25 Parque Municipal Ambiental Linear Emboguaçu B 2010 Criação
26 Parque Municipal Ilha do Valadares D 2016 Criação

* Nota: Uma única UC pode possuir mais de um ato legal e/ou mais de um memorial descritivo. 

24

17

18

19

4

5

7

10

11
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Quadro 5 - Percentual de evolução temporal das classes dos atos legais. 

 

Figura 4 - Ocorrência das classes de qualidade dos memoriais ao longo das décadas. 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Embora tenham sido publicados um maior número de atos legais na década 

de 2010, o percentual de memoriais descritivos ligados à atos de criação é de 

apenas 29%. Os outros 71% se referem à memoriais publicados em atos legais de 

alteração (ampliação, categorização e delimitação de perímetro). Por outro lado, a 

década de 1980 tem 100% dos memoriais publicados através de atos legais de 

criação, dos quais todos pertencem à classe D (Quadro 6). 

 

 

Quadro 6 - Percentual por tipos de atos publicados por década. 

Criação Outros
1981-1990 100% 0%
1991-2000 100% 0%
2000-2010 77% 23%
2010-2020 29% 71%

Tipo de ato legal
Década
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Por fim, a análise de informações cartográficas de conteúdo complementar 

nos atos legais permitiu identificar alguns elementos que são mencionados com 

maior frequência. As informações foram elencadas de acordo com a incidência das 

menções em cada ato legal, na qual é possível verificar que aquelas relacionadas à 

limites de propriedades e lotes são as mais utilizadas para auxiliar na interpretação 

da delimitação das UC (Quadro 7). 

 

 

Quadro 7 - Frequência de elementos cartográficos complementares nos atos legais. 

 

4 DISCUSSÕES 
 

A partir dos resultados apresentados, identifica-se que nas últimas quatro 

décadas ocorreu significativa melhora na qualidade do conteúdo dos atos legais e 

seus respectivos memoriais descritivos. Acredita-se que esse progresso está 

relacionado ao desenvolvimento contínuo das geotecnologias, que levou à 

ampliação da acessibilidade a softwares livres e proprietários de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), que permitem a análise das informações geradas 

através de levantamentos geodésicos até imagens de satélite de altas resoluções 

(BORGES et al., 2015).  

Em paralelo, cabe citar a Lei Federal nº 10.267/2001, que representa um 

avanço no que diz respeito à padronização de memoriais descritivos para a 

identificação e georreferenciamento de imóveis rurais. Há que se destacar, no 

Estaduais Municipais
Imóvel/lote/propriedade/matrícula 11 4 15 39,5
Hidrografia 9 3 12 31,6
Limite natural (praia, baía, mangue, serra) 7 4 11 28,9
Rodovia/estrada/ciclovia 5 6 11 28,9
Linha seca 8 2 10 26,3
Limite político-admistrativo 2 5 7 18,4
Oceano (linha de costa) 2 4 6 15,8
Canal 2 2 4 10,5
Quadra/alinhamento predial 0 3 3 7,9
Divisor de águas 1 1 2 5,3
Curvas de nível 1 1 2 5,3
Limite de área protegida 2 0 2 5,3
Linha de alta tensão 1 0 1 2,6
Colônia de pescadores 1 0 1 2,6

Memoriais de UC
Tipo de informação complementar Total %
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entanto, que as lacunas que ainda persistem nos memoriais das UC podem gerar 

alguns impasses, no que se refere à aplicação de instrumentos de ordenamento 

territorial ou planejamento ambiental, oriundos de ausência de normas de 

padronização cartográfica para a delimitação e georreferenciamento de áreas 

protegidas.  

Entende-se que o principal problema é a utilização excessiva de referências 

complementares às coordenadas dos vértices definidores, em detrimento de 

informações de legítimo cunho cartográfico. O elevado índice de memoriais que se 

referem a conteúdo fundiário – como imóveis, lotes, propriedades e matrículas – 

ignoram que muitas vezes as próprias referências não são devidamente 

consolidadas. Considerando que esses limites podem ser descaracterizados ao 

longo do tempo e do espaço, através de alterações por processos naturais ou 

antrópicos, os traçados que se orientam pela descrição de divisores naturais, 

acidentes geográficos ou elementos artificiais da paisagem geográfica podem gerar 

distorções na interpretação realizada pelo profissional técnico, e incompatibilidades 

no mapeamento das áreas.  

A Figura 5 demonstra como exemplo uma linha de transmissão que foi 

desativada, reiterando que a espacialização de memoriais baseados nessa 

informação pode ser inviabilizada. A Figura 6 demonstra duas situações baseadas 

em elementos naturais que se alteraram pela dinâmica natural, que por sua vez, 

podem implicar em distorções na espacialização da UC. 

 

Figura 5 - a) Linha de transmissão ativa em 1980, próximo à BR 277 – Morretes, Paraná; b) Em 2019, 
não existem mais vestígios da área de servidão da linha de transmissão. 

 

FONTE: ITCG (1980) e Acervo Google Earth (2020). ORGANIZAÇÃO: A autora (2020). 
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Figura 6 - c) Variação da linha de costa no Parque Estadual da Ilha do Mel, devido aos efeitos da 
dinâmica costeira; d) Mudança em trecho de canal do rio Rio Cubatãozinho em Guaratuba, Paraná, 

devido aos efeitos da dinâmica fluvial. 

 

FONTE: Acervo Google Earth (2020c, 2020d). ORGANIZAÇÃO: A autora (2020). 

 

No sentido administrativo, as escalas de gestão envolvem uma diversidade 

de atores e um grande dinamismo nas formas como são configuradas a criação, a 

gestão e a cartografia dessas áreas protegidas. No Paraná, a gestão das UC 

estaduais em 2020 é realizada pela entidade autárquica denominada Instituto Água 

e Terra (IAT), através da divisão do Patrimônio Natural. Já a gestão das UC 

municipais é realizada pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente ou 

Secretarias de Planejamento, vinculadas às suas respectivas Prefeituras Municipais, 

que, no entanto, raramente possuem coordenações ou divisões especializadas para 

consolidação desses limites.  

Essa descentralização pode levar as instituições públicas a recorrerem às 

empresas privadas ou instituições acadêmicas, que costumam contar com 

profissionais e técnicos de diferentes formações e níveis de especialização para 

auxiliar no processo de delimitação da UC, condição que permite reforçar as 

divergências interpretativas, gerando produtos cartográficos muitas vezes distintos e 

imprecisos.  
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 Nesse sentido, é comum que haja dificuldade na obtenção do dado 

geoespacial oficial da UC em formatos de distribuição vetoriais livre como o 

shapefile ou kml. Quando muito, encontra-se diferentes versões do mapeamento 

cartográfico da UC, que se comparadas podem revelar incompatibilidades. Cabe 

destacar a existência dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico 

(ePING), que, entre outras especificações técnicas, estabelece os meios de 

publicação de informações georreferenciadas.  

Ainda, a utilização de diferentes sistemas de referência e projeção 

cartográfica pode levar a uma divergência no posicionamento do polígono da UC, e 

isso, por sua vez, pode gerar conflitos na identificação de elementos e/ou 

fenômenos em seus interiores. A ocorrência de crimes ambientais em áreas de UC, 

por exemplo, configuram agravantes penais, conforme estabelece o Art. 15 da Lei 

Federal nº 9.605/1998, sendo que a penalização decorrerá diretamente da 

localização exata da infração cometida. Uma possível realização de supressão 

vegetacional pode ser executada indevidamente se utilizado um mapeamento 

elaborado sobre um sistema de referência e projeção cartográfica equivocado. No 

mesmo sentido, a utilização de diferentes escalas de precisão cartográfica para o 

mapeamento de um mesmo polígono de UC resulta em geometrias incompatíveis e, 

por consequência, pode acarretar em alterações no tamanho das áreas e na 

consistência temática quando comparada a outras camadas de informação. Tais 

inconsistências na materialização dos traçados, por exemplo, podem no alcance de 

ações de fiscalização ambiental efetivas no interior e no entorno das UC.  

A concretização das extensões corretas das UC é, ainda, fator essencial para 

a resolução de litígios de natureza fundiária. De acordo com a Lei Federal nº 

9.985/2000, algumas categorias de UC preconizam que suas áreas sejam de posse 

e domínio público, tornando-se necessária a regularização fundiária, que pode se 

dar por desapropriação e indenização sobre as propriedades e imóveis inseridos nos 

limites da UC. Em diversas escalas, este é um processo moroso, pois decorre 

sobretudo da identificação exata dessas áreas. No que tange a essas 

incongruências, Oliveira (2010) aponta que: 
a adequação da titularidade da área à espécie de unidade de conservação – 
inclusive com a desapropriação e indenização nos casos de unidades de 
conservação de posse e domínio públicos – proporciona a distribuição 
equitativa dos custos da proteção ambiental, como também atrai o apoio da 
população local para a consecução dos fins pretendidos, evitando conflitos. 
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Isto posto, destaca-se que conflitos decorrentes da regularização fundiária 

nas áreas de UC também incorrem na repartição dos recursos tributários oriundos 

das arrecadações de ICMS3. De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 59, de 

01 de outubro de 1991, o ICMS Ecológico por Biodiversidade é um mecanismo de 

política pública destinado aos municípios que contemplam unidades de 

conservação, áreas protegidas ou mananciais para abastecimento em seus 

territórios. Esse recurso é distribuído proporcionalmente em função, dentre outros 

fatores, do tamanho da área da UC, que quando não consolidada, implica 

diretamente no cálculo dos valores a serem arrecadados.  

O Cadastro Estadual de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas 

(CEUC) do Paraná, instituído pela Portaria IAP nº 263 de 18 de dezembro de 1998, 

entre outras providências, “define conceitos, parâmetros e procedimentos para o 

cálculo dos Coeficientes de Conservação da Biodiversidade e dos Índices 

Ambientais dos Municípios por Unidades de Conservação”. O parágrafo 3º do art. 2º 

estabelece a obrigatoriedade do cadastro da UC para a obtenção dos repasses. 

Para a formalização do pedido de registro no CEUC é indispensável a apresentação 

do memorial descritivo e mapa, que, conforme alíneas do inciso II do art. 7º da 

mesma Portaria, devem informar no mínimo: a) localização da área no Município, 

com definição das coordenadas; b) caracterização física: hidrografia - (principais 

cursos d’água); biológica (vegetação por diferentes tipologias, estágios sucessionais 

e fauna); infraestrutura existente. Estes elementos deverão ser identificados por 

legendas e informadas as dimensões de áreas correspondentes; c) nominação do 

responsável técnico. Verifica-se que o conteúdo cartográfico mínimo exigido para os 

memoriais descritivos é insuficiente e corrobora as condições encontradas nos 

documentos analisados. 

 O método de análise dos aspectos cartográficos dos memoriais descritivos de 

Vieira, Santos e Canova (2016) propunha avaliar se o conteúdo disponível nesses 

documentos seria o suficiente para recuperar a área, localização e limite das UC. No 

presente estudo, tendo as UC estaduais e municipais de gestão pública como objeto 

de análise, foi possível ir além. Observou-se que a qualidade dos memoriais 

_______________  
 
3 Salienta-se que uma nova versão da lei que institui o ICMS Ecológico por Biodiversidade encontra-

se em ampla e plena discussão na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) em 2020. O Paraná é 
destacado como pioneiro na implementação de uma política de incentivo às áreas protegidas 
através de gestão de recursos tributários. 
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descritivos não se restringe ao problema de inconsistências dos traçados, mas 

também se estendem a outros problemas constituídos sobre o ordenamento 

territorial e planejamento ambiental. Conquanto haja efetiva melhora na qualidade 

dos memoriais nas últimas quatro décadas, ainda são incipientes as políticas de 

normalização da consolidação territorial e geoespacial das UC estaduais e 

municipais no litoral do Paraná.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No que concerne às informações cartográficas disponíveis nos memoriais 

descritivos das UC estaduais e municipais do litoral do Paraná, o presente trabalho 

demonstra que a informação de área é, na prática, a única informação explícita na 

quase totalidade dos documentos analisados. Contrariamente, são frequentemente 

negligenciadas informações como sistema de coordenadas, projeção cartográfica, 

meridiano central, datum, perímetro, escala, e fuso ou zona.  

Embora as informações cartográficas ainda sejam limitadas, a análise 

temporal demonstra que houve avanço positivo na qualidade desses memoriais nas 

últimas quatro décadas: enquanto 100% dos memoriais publicados na década de 

1980 pertencem à classe D, a década de 2010 possui 79% de memoriais na classe 

B. Não obstante seja comprovada a melhoria, ainda é significativo o número de 

memoriais descritivos que fazem referência a elementos complementares às 

coordenadas, em detrimento da informação cartográfica propriamente dita.  

Diante dos resultados apresentados, compreende-se que existe uma lacuna 

conceitual e metodológica sobre os processos de elaboração de memoriais 

descritivos no contexto de UC estaduais e municipais, lacuna esta assentida no art. 

7º da Portaria IAP nº 263/18 que apresenta o conteúdo mínimo exigido para o 

CEUC. As limitações do conteúdo cartográfico disponível nesses documentos 

demonstram que a falta de normalização pode levar ao desencadeamento de uma 

série de dificuldades – conforme evidências apresentadas nesse trabalho -, sendo a 

principal fonte geradora de imprecisão e inconsistência da materialização da UC e 

de seus produtos cartográficos.  

Ao destacar os principais problemas que podem decorrer da baixa qualidade 

dos documentos, no que tange ao planejamento e tomada de decisões sobre as UC, 

a análise realizada permite considerar que há uma relação entre a qualidade de 
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memoriais descritivos e a insegurança jurídica ambiental, ao abrir margem à 

diferentes interpretações jurídicas referentes ao direito ambiental e fundiário.  

Enquanto premissa para a consolidação dos limites e o sequente 

planejamento e gestão das UC, recomenda-se que órgãos gestores reúnam 

esforços a fim de construir uma normativa legal que institua as diretrizes para a 

padronização técnica da elaboração de memoriais descritivos de UC, determinando 

e pormenorizando todos os elementos cartográficos essenciais à reconstrução 

efetiva de suas áreas.  

Complementarmente, recomenda-se que para àqueles memoriais que fazem 

referência a elementos complementares passíveis de alteração no tempo e no 

espaço, seja determinada uma frequência de revisão dos produtos geoespaciais e 

cartográficos, de acordo com a natureza do elemento referido, a fim de realizar a 

manutenção da qualidade da precisão dos limites da UC. Destaca-se a importância 

de a normativa contemplar a padronização para a produção dos arquivos 

geoespaciais em formato de distribuição aberto, correspondente às feições vetoriais 

das UC. Por fim, recomenda-se que os órgãos responsáveis, seja na esfera estadual 

ou na esfera municipal, tornem facilitado o acesso ao conteúdo oficial do memorial 

descritivo e do material geoespacial das UC.  
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