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RESUMO
Com esse trabalho buscou-se analisar a dinâmica do uso da terra entre os anos de
1962/1963, 2000 e 2007, em Piraí da Serra, Paraná. Essa região mantém parte do
patrimônio natural preservado, sendo este representante da vida silvestre de todo os
Campos Gerais. O patrimônio natural encontrado na área de estudo é composto de
vegetação nativa que abriga animais da região além de um relevo peculiar,
associado ao Arco de Ponta Grossa. Para tanto, realizaram-se mapeamentos de uso
da terra por meio de classificação visual para as diferentes datas propostas, com
base em imagens suborbitais e orbitais. Com a comparação dos três mapas
resultantes tornou-se possível identificar as alterações antrópicas sobre o patrimônio
natural da região. Verificou-se que a vegetação original, em especial o campo nativo,
perdeu grandes áreas para o cultivo no período estudado, e notou-se que houve um
avanço rápido e expressivo da monocultura florestal exótica nos últimos sete anos.
Palavras-chave: Piraí da Serra, uso da terra, patrimônio natural, classificação
visual.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the dynamics of the land cover between the
years of 1962/1963, 2000 and 2007, in Piraí da Serra, Paraná State. This region
maintains parts of the natural patrimony preserved, and it represents the sylvan life of
the whole Campos Gerais. The natural patrimony found in the area is formed by the
native vegetation, the animals from the region and a singular relief, associated to the
Arc of Ponta Grossa. Therefore, maps of land cover were made through the visual
classification of the three different dates, based on suborbital and orbital images.
With the comparison of the three maps, it became possible to identify the human
alterations over the natural patrimony in the region. It was noticed that the original
vegetation, specially the native meadow, has lost great areas for cultivation during
the years studied, and perceived that there was a great and fast growing of exotic
forestry monoculture in the last seven years.
Keywords: Piraí da Serra, land cover, natural patrimony, visual classification.
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INTRODUÇÃO

Piraí da Serra localiza-se entre os municípios de Piraí do Sul, Castro e Tibagi,
às bordas da Escarpa Devoniana no Segundo Planalto Paranaense.
Situa-se sobre o eixo do arqueamento crustal conhecido como Arco de Ponta
Grossa, resultando em um dos mais notáveis enxames de diques da superfície da
Terra, orientados paralelamente ao eixo do arqueamento, na direção NW-SE
(UEPG, 2003). Esses diques são constituídos fundamentalmente por diabásio e
microdioritos (TREIN et al. 1966a apud UEPG, 2003) que dão origem a solos férteis,
ideais para a formação da Mata com Araucária (Floresta Ombrófila Mista).
As áreas de topo são aplainadas e embasadas pelo Arenito Furnas, uma
rocha da Formação Furnas, que se formou na fase de transgressão marinha no
Período Devoniano. Essa rocha origina solos rasos, arenosos e pouco férteis, sendo
o campo a vegetação nativa comum na área. Afloramentos de rocha com a presença
de lapas e relevos ruiniformes são bastante encontrados.
O relevo recortado dificulta a mecanização agrícola em uma expressiva área
de Piraí da Serra, em especial na porção sudeste, resultando na preservação da
vegetação nativa. Estudos anteriores da região dos Campos Gerais apontam Piraí
da Serra como uma das poucas áreas preservadas no contexto regional (UEPG,
2003). Porém nos últimos anos uma nova ameaça ao patrimônio natural, em
especial à vegetação nativa, tem sido a introdução da monocultura florestal exótica,
inclusive em locais de maior declividade e mais difícil acesso em paralelo com o
aumento do cultivo mecanizado.
UEPG (2003) recomendou a região de Piraí da Serra como nova Unidade de
Conservação, juntamente com mais três áreas inseridas na APA (Área de Proteção
Ambiental) Estadual da Escarpa Devoniana, por essas áreas destacarem-se por
ainda estarem relativamente em bom estado de conservação das características
naturais (relevo, hidrografia, solos, flora, fauna), em oposição à crescente pressão
representada pelos fatores de risco citados anteriormente.
Além de quase toda a área de estudo estar inserida na APA da Escarpa
Devoniana, as RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural) Estaduais ItaY-Tyba e Fazenda Mocambo situam-se na porção sudoeste de Piraí da Serra.
Lembrando que a região estudada é vizinha do Parque Estadual do Guartelá, tendo
o rio Iapó como divisor.
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Esse estudo teve como objetivo geral fazer uma análise multitemporal do uso
da terra em Piraí da Serra entre os anos de 1962/1963, 2000 e 2007. Com essa
análise espera-se identificar quais foram as mudanças de uso antrópico da terra ao
longo desses aproximados 45 anos e suas influências sobre a conservação do
patrimônio natural.
Como objetivos específicos, buscou-se compreender quanto do campo nativo
e da Mata com Araucária se mantêm preservados, sendo esses biomas
característicos do patrimônio natural da região de Piraí da Serra. Dessa forma,
buscou-se quantificar e espacializar essas informações. Objetivou-se também
compreender a evolução da ocorrência de monoculturas florestais exóticas na
região, que é bem marcada pela presença do Pinus, além do Eucalyptus, sendo que
o último em menor quantidade. A introdução de árvores exóticas é um processo
relativamente recente no local, que tem aumentado expressivamente nos últimos
anos.

14

1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE PIRAÍ DA SERRA

1.1 LOCALIZAÇÃO

A região de Piraí da Serra tem uma área aproximada de 512 km² (51.200 ha)
e localiza-se entre os municípios de Piraí do Sul, Tibagi e Castro, fazendo divisa
com o município de Ventania. Situa-se entre as coordenadas 24°20’26” e 24°53’26”
de latitude sul e 49°58’48” e 50°23’26” de longitud e oeste. Os limites da área de
estudo são: a Sudoeste o rio Iapó, a Sudeste a Escarpa Devoniana, a Nordeste a
PR-90 (Estrada do Cerne), que une Piraí do Sul à Ventania, e a Noroeste os rios
Guaricanga e Fortaleza, na região dos Campos Gerais (Mapa 1).
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Unidade: metros

Mapa 1: Mapa de localização de Piraí da Serra em relação aos municípios.

16

1.2 GEOLOGIA

Piraí da Serra é a denominação de uma região na borda sudeste da Bacia do
Paraná, em uma área profundamente afetada pelo Arco de Ponta Grossa,
responsável pela elevação e arqueamento do embasamento proterozóico e das
unidades sedimentares da bacia. Encontram-se nessa área extensas fraturas e
falhas na direção NW-SE que deram passagem a grande volume de magma
basáltico no Mesozóico formando um enxame de diques paralelos (UEPG, 2003).
Baseado nos dados da Carta Geológica, folha de Telêmaco Borba da
Mineropar na escala de 1:250.000, as unidades estratigráficas da Bacia do Paraná
que afloram na região de Piraí da Serra são descritas abaixo e podem ser
observadas no Mapa Geológico de Piraí da Serra (Mapa 2).
-Grupo Castro, períodos Ordoviciano/Cambriano, que são basicamente andesitos,
tufos, ignimbritos, e conglomerados subordinados.
- Grupo Paraná, período Devoniano, que se divide em duas formações:
- Formação Furnas, são arenitos médios a grossos, subordinadamente arenitos
conglomeráticos e siltitos esbranquiçados. Possuem estratificação cruzada e
horizontal, sendo depósitos aluviais e litorâneos. Essa formação encontra-se em
grande parte da área de Piraí da Serra, formando os topos aplainados com
afloramentos rochosos.
- Formação Ponta Grossa – são folhelhos e siltitos cinzentos escuros, com
intercalações de arenitos muito finos, esbranquiçados. Possuem laminação paralela
e ondulada flaser. Constituem por depósitos litorâneos, de plataforma, de frente
deltaica e de planície de marés.
- Grupo São Bento, período Mesozóico, Formação Serra Geral que na região está
presente em forma de diques básicos a intermediários, incluindo diabásios, dioritos
pórfiros, microdioritos e quartzo-microdioritos.
Na região dos Campos Gerais existe a presença descontínua e de pequena
espessura da Formação Iapó, Grupo Rio Ivaí, que se encontra no contato entre o
embasamento cristalino e a Formação Furnas. Pelo fato de sua presença ser
descontínua, é possível que se encontre essa formação rochosa na região.

17

Unidade: metros

Mapa 2: Mapa Geológico de Piraí da Serra
Fonte: MINEROPAR (2005), adaptado por PRIETO.

1.3 GEOMORFOLOGIA

O Estado do Paraná tem um relevo que se destaca pela presença de três
importantes planaltos (Mapa 3), como descreve UEPG (2003, p.43).
(...) planaltos escalonados com caimento para oeste-noroeste, separados por escarpas que
formam verdadeiros degraus topográficos verticalizados. De leste para oeste tem-se a
Planície Costeira, a Serra do Mar, o Primeiro Planalto Paranaense, a Escarpa Devoniana, o
Segundo Planalto Paranaense, a Serra Geral e, finalmente, o Terceiro Planalto Paranaense,
o qual se estende às margens do Rio Paraná.
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LOCALIZAÇÃO DOS CAMPOS GERAIS EM RELAÇÃO À ESCAPA DEVONIANA
E À SERRA GERAL

Serra Geral
Escarpa Devoniana
Campos Gerais

Unidade: metros

Projeção: UTM
Datum Planimétrico: SAD 69

Mapa 3: Localização dos Campos Gerais em relação à Escapa Devoniana e à Serra Geral.
FONTE: MELO, MORO & GUIMARÃES, 2007.

Piraí da Serra situa-se na porção centro-oriental dos Campos Gerais que por
sua vez compreendem a porção leste do Segundo Planalto Paranaense, no reverso
da Escarpa Devoniana, a qual é um relevo de cuesta, de origem erosiva (UEPG,
2003).
O relevo de cuesta é constituído por uma sucessão de camadas alternadas
com diferentes resistências ao desgaste e que se inclinam em uma direção,
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formando um declive suave no reverso e um corte abrupto na frente de cuesta como
pode ser observado na figura 1 (GUERRA, 1975).

frente de cuesta

Figura 1: Croqui ilustrando perfil do relevo de cuesta. Fonte: GUERRA, 1975 (adaptado).

Em Piraí da Serra observa-se que a frente de cuesta tem direção NE-SW, o
reverso tem um declive no sentido NW e sua frente está voltada para SE. O relevo
da região é contrastante, já que nas proximidades da cuesta da Escarpa Devoniana
as amplitudes são grandes, com freqüentes encostas abruptas, verticalizadas, com
canyons na direção NW-SE e trechos de rios encaixados, como o do Arroio
Palmeirinha e outros tributários da margem esquerda do rio Fortaleza (UEPG, 2003),
além da presença do Iapó, um rio antecedente que delimita a área de estudo a
sudoeste.
As altitudes máximas na região estudada estão em torno de 1.290 metros, em
relação ao nível médio do mar, no topo da escarpa, diminuindo até abaixo de 700
metros para noroeste. Nos rios e arroios da área encontram-se cachoeiras e
corredeiras sobre leito rochoso. Já nos topos aplainados encontram-se afloramentos
rochosos e relevos ruiniformes.

20

1.4 HIDROGRAFIA

Segundo Marchetti & Garcia (1986), o padrão de drenagem de uma região
indica o modelamento da superfície do terreno sob a ação das águas, associados ao
relevo, cobertura vegetal, textura do solo, litologia e estrutura das rochas. Materiais
menos permeáveis como argilas e folhelhos oferecem resistência à infiltração devido
à sua textura fina, favorecendo a formação de canais de drenagem. Materiais mais
permeáveis, como os arenitos, favorecem a infiltração, devido à sua textura
grosseira. Essas informações ajudam a interpretar as unidades rochosas e
respectivos solos encontrados em Piraí da Serra.
Pelo fato dos diques, falhas e fraturas estarem estruturados de forma
paralela, predominantemente na direção NW-SE, segundo o eixo do Arco de Ponta
Grossa, o padrão de drenagem resultante é fundamentalmente paralelo.
O padrão de drenagem de um rio pode mudar da nascente até a foz, e
podemos observar essa mudança nos cursos de água em Piraí da Serra. Na porção
sudeste da área, onde se encontram muitas nascentes, observa-se um padrão em
treliça a retangular. Esse padrão de drenagem é comum em regiões com substrato
rochoso onde se alternam rochas com maior ou menor resistência em faixas
paralelas com planos de fraqueza ortogonais (RICCOMINI; GIANNINI; MANCINI,
2003).
Na porção noroeste, observa-se que o padrão de drenagem se altera,
perdendo sua forma retangular, mantendo-se apenas os canais paralelos. Os rios
seguem dessa forma devido às estruturas que se orientam paralelamente no suave
declive do reverso de cuesta (RICCOMINI; GIANNINI; MANCINI, 2003), levando os
canais a desaguar no rio Fortaleza/Guaricanga. Com os rios principais paralelos,
orientados na direção NW-SE, e a drenagem de menor ordem dispõe-se com
tendência ortogonal (Mapa 4).
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1.5 CLIMA

Baseando-se na classificação climática de Wladimir Köeppen, que abrange a
ação conjunta de temperatura e precipitação, encontram-se na região de Piraí da
Serra dois tipos de clima, Cfa e Cfb. Onde ‘C’ indica a ocorrência de um clima
chuvoso temperado quente, ‘f’, corresponde a um clima sempre úmido com
presença de chuva em todos os meses do ano, ‘a’ representa um verão quente e ‘b’,
um verão fresco.
O clima Cfa está presente na zona subtropical úmida quente, onde se
encontra mata pluvial em altitudes mais elevadas que 500 metros acima do nível do
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mar e há presença de Mata com Araucária e uma média de 0 a 3 geadas noturnas
por ano. Enquanto que o clima Cfb ocorre na zona temperada sempre úmida, com
mais de 5 geadas noturnas por ano (MAACK, 1981).

1.6 VEGETAÇÃO

O revestimento vegetal nativo da região de Piraí da Serra, que está inserida
nos Campos Gerais, é constituído pelos campos limpos (estepes de gramíneas
baixas), como pode ser observado no Mapa Fitogeográfico do Estado do Paraná
elaborado por Reinhard Maack em 1965, na escala 1:2.000.000 (MAACK, 1981).
Os campos limpos são formados por extensas áreas de gramíneas baixas,
sem presença marcante de arbustos, ocorrendo apenas matas ou capões restritos
às depressões em torno de nascentes e ao longo dos rios e arroios (MAACK, 1981).
É comum a presença de montículos de cupim nas áreas de gramíneas, assim
como de ervas, semi-arbustos e arbustos isolados como a vassourinha e a
guabiroba do campo. Encontram-se áreas pantanosas em declives, em que as
gramíneas possuem coloração diferente (MAACK, 1981).
A constante exposição à insolação e os freqüentes ventos são fatores que
selecionam as espécies para estes ecossistemas, sendo adaptadas a ambientes
desabrigados com solos pobres em nutriente e em água (UEPG, 2003). Como podese observar em Piraí da Serra, as gramíneas são encontradas nas áreas da
Formação Furnas, que resulta em solos arenosos, rasos e com poucos nutrientes.
Existe uma delimitação nítida entre o campo e a mata (figura 2). Os capões
desenvolvem-se nas áreas mais baixas e úmidas ao redor de nascentes, difundindose lentamente nos vales dos cursos de rios e arroios, sob condições climáticas
favoráveis, chegando a alcançar outros capões. Os capões e as vegetações ripárias
têm a mesma associação florística da Mata com Araucária, havendo a presença
marcante do pinheiro araucária associado com imbuia, jacarandá, cedro rosa, ervamate, orquídeas, palmáceas entre outras tantas espécies típicas dessa vegetação
(MAACK,1981).
Como citado anteriormente, Piraí da Serra localiza-se em uma região repleta
de diques orientados paralelamente ao eixo do arqueamento de Ponta Grossa.
Esses diques são constituídos por rochas básicas a intermediárias que originam
solos férteis, propícios para desenvolvimento de vegetação arbórea (Mata com
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Araucária), a qual por sua vez sustenta rica fauna. Portanto, grande parte da
vegetação arbórea da região localiza-se sobre esses diques que formam muitos
canyons alongados na direção NW-SE.

Figura 2: Presença de campos nativos nos topos e mata ao longo de cursos
d’água que correm sobre os diques.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PATRIMÔNIO NATURAL

Segundo IPHAN (2007) & Brasil (1977), patrimônio natural é representado
pelas paisagens naturais, montanhas, rios, florestas e diversidade biológica, em
seus múltiplos aspectos.
Patrimônio natural relaciona-se intimamente com o patrimônio cultural que
inclui os sítios arqueológicos, a história escrita e oral, o folclore, as manifestações
artísticas, arquitetônicas, religiosas, étnicas, entre outros. Desse modo influencia na
identidade regional, marcando desde cedo os valores afetivos, a auto-estima, o
referencial emotivo dos indivíduos de uma população. (UEPG, 2003)
Durante a 17ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura, reunida em Paris de 17 de outubro a 21 de
novembro de 1972, verificou-se que o patrimônio natural e o patrimônio cultural são
cada vez mais ameaçados de destruição, pelas causas tradicionais de degradação,
e também pela evolução da vida social e econômica, que se agrava com fenômenos
de alteração ou de destruição ainda mais temíveis (IPHAN, 2007; BRASIL, 1977).
Posteriormente, em 1977, o texto aprovado pela Conferência Geral da UNESCO na
referida conferência resultou em um Decreto Legislativo no Brasil.
Durante essa conferência em 1972, foi elaborada uma definição detalhada
para o termo patrimônio natural:
(...) monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de
tais formações, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista estético ou
científico;
- as formações geológicas e fisiográficas e as áreas nitidamente delimitadas que constituam
o habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas e que tenham valor universal
excepcional do ponto de vista estético ou científico.
- os lugares notáveis naturais ou as zonas naturais estritamente delimitadas, que tenham
valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza
natural (IPHAN, 2007).

O patrimônio natural de Piraí da Serra é marcado pela presença de
exposições de rochas das formações Furnas, Ponta Grossa e possivelmente Iapó,
relevos

de

exceção,

que

compreendem

relevos

ruiniformes,

canyons,

escarpamentos, lajeados e cachoeiras. A flora presente no local é distribuída em
diferentes biomas (Floresta com Araucária e campo), inclusive sendo possível
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encontrar espécies endêmicas. Existem espécies da flora e da fauna da região
ameaçadas de extinção.

2.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA E
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN

Segundo a Lei Federal nº 9.985/00 (Brasil, 2000), foi instituído o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Seu conceito baseado na legislação
é:
(...) unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

Entre os objetivos do SNUC destacam-se a contribuição para a manutenção
de diversidade biológica, proteção de espécies ameaçadas de extinção, proteção e
recuperação de recursos hídricos e ecossistemas degradados, incentivo à pesquisa
científica, contribuição para a preservação e restauração da diversidade de
ecossistemas naturais, valorização econômica e social da diversidade biológica,
promoção do desenvolvimento sustentável, proteção de paisagens naturais e pouco
alteradas de notável beleza cênica, proteção de características relevantes de
natureza geológica, geomorfológica, entre outros, além de promoção da educação
ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico (BRASIL,
2000).
As unidades de conservação integrantes do SNUC são divididas em dois
grupos com características específicas: as Unidades de Proteção Integral e as
Unidade de Uso Sustentável.
As Unidades de Proteção Integral têm o objetivo de preservar a natureza,
podendo apenas haver uso indireto, ou seja, não havendo consumo, coleta ou dano
de seus recursos naturais. As categorias que compõem esse grupo são: Estação
Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de
Vida Silvestre. Já as Unidades de Uso Sustentável, têm o objetivo de compatibilizar
a conservação da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos
naturais. As categorias desse grupo são: Área de Proteção Ambiental, Área de
Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de
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Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio
Natural (BRASIL, 2000).
A região de Piraí da Serra encontra-se inserida na Área de Proteção
Ambiental (APA) Estadual da Escarpa Devoniana (Figura 5), portanto, decidiu-se
abordar mais profundamente o conceito de APA. Inserida na área de estudo
encontram-se duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a Fazenda
Mocambo e Ita-Y-Tyba, que em um segundo momento, será abordada sua
conceituação.

Unidade: metros

Mapa 5: Mapa de localização de Piraí da Serra em Relação com a APA da Escarpa Devoniana.
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2.2.1 APA da Escarpa Devoniana

Segundo BRASIL (2000), Área de Proteção Ambiental costuma ser uma área
extensa, com certo grau de ocupação humana, possuindo atributos abióticos,
bióticos, estéticos ou culturais com relevância para a qualidade de vida e o bemestar das populações humanas. Seu objetivo principal é proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade de uso
dos recursos naturais. Suas terras podem ser de domínio público ou privado.
A APA da Escarpa Devoniana foi criada pelo Estado do Paraná pelo Decreto
nº 1.231, em 27 de março de 1992, com o objetivo de assegurar a proteção do limite
natural entre o Primeiro e o Segundo Planalto Paranaense, incluindo a região dos
Campos Gerais, que constituem um ecossistema peculiar, com a presença de
capões de Mata com Araucária, vegetação ripária, campos nativos, afloramentos
rochosos e locais de beleza cênica como os canyons e vestígios arqueológicos e
pré-históricos (SEMA & IAP, 2004).
A APA da Escarpa Devoniana tem uma área total de 414.649,22 ha e abrange
parte dos municípios da Lapa, Porto Amazonas, Balsa Nova, Palmeira, Ponta
Grossa, Castro, Tibagi, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sengés (SEMA & IAP, 2004).
Entre os municípios de Piraí do Sul, Tibagi e Castro, coincide com a região de Piraí
da Serra.
O artigo 4º do decreto de criação da APA em questão prevê a implantação de
algumas medidas a partir de sua implantação e funcionamento. Entre essas medidas
destacam-se o zoneamento da APA, que define as atividades permitidas,
restringidas e proibidas e cada zona; utilização de instrumentos legais e incentivos
financeiros governamentais para assegurar a proteção das zonas demarcadas; e
divulgação das medidas previstas pelo Decreto de criação da APA da Escarpa
Devoniana, com o objetivo de esclarecer a comunidade local sobre a APA e suas
finalidades.
O mesmo Decreto, artigo 5º, assegura que fica proibida ou restringida a
agricultura mecanizada que demande alta quantidade de agrotóxicos; a monocultura
florestal exótica, que altere substancialmente a paisagem a ser preservada; a
implantação de atividades ou obras potencialmente degradantes ao meio ambiente;
e a alteração de sítios arqueológicos de valor histórico e cultural que se encontram
dentro da área protegida.
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2.2.1.1 Zoneamento

O Zoneamento Ecológico Econômico da APA da Escarpa Devoniana, baseouse na Resolução nº 10/88 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), que
dispõe que as APAs devem ter Zonas de Conservação e Zonas de Preservação da
Vida Silvestre. No primeiro caso, pode ser admitido o uso moderado e auto
sustentado da biota, de modo que assegure a manutenção dos ecossistemas
naturais. Nas Zonas de Preservação da Vida Silvestre é proibido ou regulado o uso
dos sistemas naturais (SEMA & IAP, 2004).
Os fatores que determinaram a divisão do território da APA em zonas foram
ambientais e sociais, delimitando áreas socioambientalmente homogêneas. Dessa
forma, o Zoneamento Ecológico Econômico da APA da Escarpa Devoniana dividiu o
território em vinte e cinco zonas. Sendo três Zonas de Proteção Ambiental, doze
Zonas de Conservação Ambiental, oito Zonas de Usos Especiais e três Zonas de
Proteção Especial (SEMA & IAP, 2004).
Segundo SEMA & IAP, as Zonas de Proteção Ambiental têm a função de
preservação de espaços para proteger a biodiversidade, sistemas naturais ou
patrimônio cultural existentes, embora possa admitir um nível de utilização em
setores já alterados do território, com normas de controle bastante rigorosas.
Nas Zonas de Conservação Ambiental é permitida a ocupação do território
sob condições adequadas de manejo e utilização sustentada dos recursos naturais.
Nessas áreas predominam recursos e fatores ambientais alterados pelo processo de
uso e ocupação da terra. Apresentam níveis diferenciados de fragilidade,
conservação e alteração. Para tanto, devem ter objetivos e necessidades
específicas de conservação ambiental. As normas de uso da terra devem
estabelecer condições de manejo dos recursos e fatores ambientais para as
atividades socioeconômicas. Devem também refletir medidas rigorosas de
conservação aplicadas a peculiaridades ambientais frágeis ou de valor relevante.
São consideradas Zonas de Usos Especiais as unidades de conservação
existentes na APA da Escarpa Devoniana, como o Parque Estadual do Guartelá, o
Parque Estadual de Vila Velha, a RPPN Vale do Corisco, a RPPN Fazenda
Mocambo, a RPPN Ita-Y-Tyba, a RPPN São Francisco de Assis, a RPPN Fazenda
Paiquerê e a RPPN Tarumã. Estas são regidas por normas próprias apresentadas
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em seus planos de manejo. Sendo dessa forma a APA uma zona de amortecimento
dessas unidades de conservação.
As Zonas de Proteção Especial são as áreas que correspondem a situações
específicas que foram mapeadas como grande fragilidade ambiental (SEMA & IAP,
2004).
Região de Piraí da Serra está inserida em duas zonas distintas: Zona de
Conservação Ambiental 6 (ZC 6) e Zona de Proteção Ambiental 2 (ZP 2). Como
pode ser observado no mapa 6.

Unidade: metros
Mapa 6: Divisão das zonas da APA da Escarpa Devoniana e localização das
RPPNs em Piraí da Serra.
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2.2.1.1.1 Zona de Conservação Ambiental 6

A ZC 6 representa a maior parcela da APA da Escarpa Devoniana, com uma
área de 108.704,75 ha. Abrange extensas áreas agrícolas e pecuárias de manejo
intensivo e elevados índices de produtividade, há ocorrência de áreas de
importância ecológica ao longo da extensa rede de drenagem incluindo as bacia
hidrográficas dos rios Fortaleza, Iapó e afluentes dos rios Tibagi e Pitangui. É uma
área que compõe notável biodiversidade, por ser uma área de transição entre os
biomas de Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista e sistemas
associados.
De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico da APA da Escarpa
Devoniana, os conflitos ambientais existentes na área estão relacionados
predominantemente com três questões: a) agricultura: tendência à expansão de
monoculturas florestais e agrícolas, introdução de espécies de forrageiras exóticas,
uso de produtos agroquímicos, queimadas e a drenagem de áreas úmidas; b)
sistema viário: a PR-90 e a PR-151 transpassam à área da APA aumentando o risco
de atropelamento da fauna silvestre e existem riscos de acidentes rodo e ferroviários
com carga perigosa; c) competição natural: em relação aos rebanhos domésticos e
fauna silvestre existe competição, além de que os primeiros podem transmitir
doenças para a fauna silvestre e carnívoros silvestres podem depredar rebanhos
domésticos.
Baseado no zoneamento da APA, ficam proibidas certas práticas e atividades
na Zona de Conservação 6: caça e eliminação de áreas de preservação permanente
(APP) assim como previstas na legislação ambiental; implantação de novas áreas de
monocultura florestal exótica e áreas de vegetação nativa; retirada ou alteração da
vegetação nativa, principalmente em áreas no entorno de abrigos rupestres;
utilização agrosilvipastoril nas áreas úmidas remanescentes e de solo raso e mal
drenado.
Entre os objetivos dessa zona, destacam-se a proteção de Campo e Cerrado
com flora e fauna associados; proteção de áreas úmidas, ambientes ripários em
canyons, encostas íngremes e vales encaixados, além de afloramentos fossilíferos;
preservação de corredeiras, cascatas e sumidouros, do patrimônio natural e da
memória paleoecológica além de áreas espeleológicas e geológicas da região.
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O zoneamento da APA deixa algumas recomendações em relação à ZC 6:
discutir os critérios para o limite oeste da APA; mapear os sítios paleontológicos e
abrigos rupestres com potencial arqueológico; controlar a expansão de espécies
exóticas; mapear detalhadamente as áreas relictuais de cerrado ainda existentes;
priorizar o cumprimento do Sistema SISLEG (Sistema de Manutenção, Recuperação
e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente),
considerando aspectos de conectividade de fragmentos; direcionar as reservas
legais no contexto de corredores biológicos; incentivar formas sustentáveis de
produção agrícola e pecuária, incluindo manejo integrado de pragas, controle
biológico e agricultura orgânica; desenvolvimento de atividade agrícola de lavouras
anuais em sistema de plantio direto; e implantar unidade de conservação na margem
esquerda do rio Fortaleza, próximo à Fazenda Santo Amaro, nos municípios de
Tibagi e Piraí do Sul, ou seja, a região de Piraí da Serra.

2.2.1.1.2 Zona de Proteção Ambiental 2

A ZP 2 tem uma área de 55.162,06 ha. Segundo SEMA & IAP (2004),
abrange as mais expressivas paisagens de campos nativos associados a floresta
ripária, situadas ao longo do canyon do rio Iapó e seus afluentes e entre os vales
profundos formados por afluentes dos rios Guairicanga, Fortaleza e das Cinzas. A
fauna é comum de áreas de campo e de mata, porém abriga grande parte das
espécies mais ameaçadas da APA. Essa zona inclui áreas situadas no reverso da
Escarpa Devoniana, morros testemunhos e florestas secundárias do Primeiro
Planalto, formando paisagens notáveis de excepcional beleza cênica nos municípios
de Piraí do Sul, Castro e Tibagi. Os solos das áreas de campo são pouco profundos
ou rasos formados a partir do Arenito Furnas e existe presença marcante de
afloramentos de rochas.
Existem superfícies manejadas como pastagens nativas, além de atividades
de turismo. Há presença de monocultura florestal exótica e agricultura intensiva nas
superfícies de campo, e presença de agricultura familiar nas encostas dos vales
mais amplos, onde originalmente foi ocupado por Mata com Araucária.
Inclui área e entorno ao Parque Estadual do Guartelá e duas RPPNs
expressivas, Fazenda Mocambo e Ita-Y-Tyba. É possível que existam espécies raras
e endêmicas.
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Entre os conflitos indicados pelo Zoneamento Ecológico Econômico da APA,
destacam-se: a) agricultura: presença de monoculturas florestais e agricultura em
expansão, drenagem de áreas úmidas, introdução de espécies forrageiras exóticas,
uso de produtos agroquímicos, queimada como forma de manejo de campo nativo;
b) sistema viário: presença das rodovias estaduais PR-90 e PR-340; c) competição
natural: presença de rebanho doméstico que pode transmitir doenças para a fauna
nativa, além da existência de competição entre ambas. Predação de animais
domésticos por carnívoros silvestres; d) turismo: este não é controlado e ocorrem
iniciativas de condicionamento alimentar de animais silvestres visando visitação
turística; e) outros: existem áreas requeridas para mineração, processos erosivos
por ação antrópica, depredação de pinturas rupestres e poluição do rio Iapó.
Na ZP 2 são proibidas as atividades previstas pela legislação ambiental como
caça e eliminação de APPs (Áreas de Preservação Permanente); implantação de
novas áreas de monocultura florestal exótica e agricultura, além da implantação de
espécies exóticas invasoras em áreas de vegetação nativa; mineração; implantação
de indústrias de médio e grande impacto, atividades de turismo e esporte de alto
impacto; retirada de vegetação nativa do entorno de áreas espeleológicas, grutas,
sumidouros, sítios arqueológicos, furnas e abrigos rupestres; corte de vegetação
nativa e utilização agrosilvipastoril em áreas úmidas e áreas de solos rasos mal
drenados.
A Zona de Proteção 2 tem como objetivos: a preservação da conectividade
de

corredores

biológicos;

cascatas,

corredeiras

e

sumidouros;

memória

paleoecológica da região; além das paisagens remanescentes dos Campos Gerais,
com Piraí da Serra, ou seja, do patrimônio natural da região em questão; a proteção
de ambientes ripários e canyons; de biomas alagadiços; de afloramentos fossilíferos;
de abrigos e pinturas rupestres, assim como das nascentes; a conservação da fauna
e flora e sua variabilidade genética; controle e eliminação de espécies exóticas;
incentivo à pesquisa da fauna silvestre, com ênfase em espécies ameaçadas
regionalmente; e fomento e regulamentação de práticas sustentáveis de turismo.
O zoneamento indica como recomendações para a ZP 2 o incentivo à criação
de novas unidades de conservação; a ampliação da área do Parque Estadual do
Guartelá; direcionar as áreas de reserva legal no contexto de corredores ecológicos;
desenvolver programas voltados ao estudo das espécies da fauna ameaçadas
regionalmente de extinção e efetuar inventários da fauna e flora; mapear os sítios
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arqueológicos e abrigos rupestres; restringir atividades turísticas de alto impacto e
ao contrário incentivar as atividades de baixo impacto, com exigência de estudos de
capacidade de suporte para essas atividades; controlar a expansão de espécies
exóticas; incentivar desenvolvimento da atividade agrícola de lavouras anuais em
sistema de plantio direto; e priorizar o cumprimento do Sistema SISLEG,
considerando aspectos de conectividade de fragmentos.

2.2.1.2 Plano de Manejo

Segundo SEMA & IAP (2004), a gestão ambiental busca conduzir processos
administrativos e operacionais a partir de um padrão de modelo de conservação e
desenvolvimento programado. Portanto, para compor esse tipo de gestão são
estabelecidas ações, recursos e mecanismos jurídicos e institucionais necessários à
perspectiva compartilhada entre os atores e seus diferentes papéis. Sendo
fundamental que todas as partes interessadas têm papeis a desempenhar.
Gerir a APA significa exercer sobre ela um conjunto de ações políticas, legislativas e
administrativas para que, partindo da realidade existente, se possa alcançar uma cultura
organizacional que promova trabalhos em equipe com a comunidade, objetivando a
capacitação dos atores, a produção de bens e serviços, de modo a minimizar os impactos
dessa produção sobre os recursos naturais e o cumprimento dos objetivos
conservacionistas. (SEMA & IAP 2004)

Segundo Brasil (2000), plano de manejo é um documento técnico com
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação. Por ele devem se
estabelecer o seu zoneamento e as normas que devem restringir o uso da área e o
manejo dos recursos naturais, incluindo a implantação das estruturas físicas
necessárias à gestão da unidade.
O responsável pela gestão da APA pode buscar apoio e cooperação de
organizações não-governamentais, organizações privadas e pessoas físicas para o
desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental,
atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras
atividades de gestão da unidade de conservação (SEMA & IAP, 2004).
O uso dos recursos naturais e interferências nos ecossistemas de uma
maneira geral serão restringidos nas APAs, com base na capacidade de suporte da
área. A definição da capacidade de suporte da área deverá ser determinada com
base em estudos técnicos e científicos, considerando-se as fragilidades dos
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ecossistemas e a intensidade dos danos a serem causados pelas atividades
humanas.

2.2.2 Reserva Particular do Patrimônio Natural

A Reserva Particular do Patrimônio Natural é necessariamente de domínio
privado, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, com um vínculo
perpétuo. Esse vínculo é firmado por meio de um termo de compromisso assinado
pelo proprietário da área perante o órgão ambiental responsável pela unidade de
conservação. Este órgão se encarrega de verificar a existência de interesse público
para a criação da referida unidade de conservação. Nas áreas de RPPN só é
permitida a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e
educacionais.
Na porção sudoeste de Piraí da Serra, encontram-se duas RPPNs, a Fazenda
Mocambo, com área equivalente a 2.771,60 ha e a Ita-Y-Tyba, com 1.090,00 ha de
área (FIGURA XX – mapa UCs). Como elas são estaduais, o órgão responsável sua
implantação foi o Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Portanto, segundo a Lei nº
9985/00 (BRASIL, 2000), este órgão tem a função de sempre que possível e
oportuno, prestar orientação técnica e científica ao proprietário dessas RPPNs, para
a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de gestão da unidade de
conservação.

2.3 CLASSIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO USO DA TERRA

Conhecer o uso e ocupação da terra de uma determinada área de estudo é
relevante pelo fato de retratar as atividades humanas. Certas atividades podem
significar pressão e impacto sobre os elementos naturais, ou seja, sobre o
patrimônio natural.
Em geral, as formas de uso e ocupação são identificadas ou classificadas.
Posteriormente são espacializadas em mapas de uso, caracterizadas pela
intensidade e indícios de manejo, e finalmente, quantificadas pelo percentual de
área ocupada por cada classe. As informações sobre esse tema devem descrever
não somente a situação atual, mas as mudanças recentes e o histórico de ocupação
da área de estudo (SANTOS, 2004).
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Os mapas que expressam a distribuição das atividades no espaço são
elaborados a partir da interpretação de fotografias aéreas e imagens de sensores
remotos, sendo os dados modelados e trabalhados em um SIG (Sistema de
Informações Geográficas) (SANTOS, 2004).
Os sensores remotos são equipamentos que captam e registram dados de
energia eletromagnética refletida ou emitida pelos elementos da superfície da Terra
(FLORENZANO, 2002). Eles geram informações que possam ser transformadas em
produtos passíveis de interpretação, seja na forma de imagem, na forma gráfica ou
qualquer outro produto (MOREIRA, 2005 e EPUSP & SABESP, 1998).
Segundo Moreira (2005), SIG é um conjunto de ferramentas utilizadas para
realizar o geoprocessamento, que se utiliza de técnicas matemáticas e
computacionais para tratar dados obtidos de elementos terrestres geograficamente
identificados ou extrair informações desses elementos, quando eles são observados
por um sensor remoto. As principais características de um sistema de informações
geográficas são: possibilidade de inserção e integração de informações espaciais
em um banco de dados geo-relacional, além de combinar várias informações através
de algoritmos de manipulação e análise, bem como de consulta, recuperação,
visualização e plotagem do conteúdo dessa base de dados georreferenciados.
Para a compreensão do uso e ocupação da terra deve-se identificar as
classes de uso que podem ser observadas nas fotografias aéreas ou imagens de
satélite. Busca-se analisar as diferenças e semelhanças através da observação
(MOREIRA, 2005), comparando as seguintes características, que podem ser
descritas em uma chave de interpretação: cor, tonalidade, textura, forma, tamanho,
sombra, localização geográfica e aspectos associados.
É importante reforçar que antes de se fazer o mapeamento deve-se conhecer
a área de estudo in loco, sendo necessário o retorno ao campo após o mapeamento
para realizar eventuais correções (SANTOS, 2004).

2.3.1 Métodos de classificação para interpretação de uso da terra

As imagens obtidas por sensores suborbitais, como fotografias aéreas, e
orbitais, como imagens de satélite, são retratos fiéis da superfície terrestre. Os
mapas produzidos a partir desses elementos são resultantes de suas interpretações,
sendo apenas representações da realidade, através do uso de símbolos, em um
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plano de duas dimensões de uma parte da superfície terrestre. A representação da
realidade nos mapas ocorre de forma reduzida e selecionada. Em fotografias e
imagens de satélite a paisagem está representada em todos os seus aspectos:
relevo, geologia, solo, rede de drenagem, vegetação e uso da terra. Já nos mapas
esses aspectos são representados separadamente, obtendo-se mapa de rede de
drenagem e mapa de uso da terra, por exemplo (FLORENZANO, 2002). Além de
representar a realidade, os mapas têm a função de localizar áreas, objetos e
fenômenos, facilitando a orientação no espaço.
Para a realização das interpretações de fotografias aéreas e imagens de
satélite, podem ser usadas diferentes técnicas. Nesse estudo propõe-se descrever a
fotointerpretação e a interpretação visual de imagens de satélite. Quando se trabalha
com imagens em meio digital, deve-se fazer uma correção geométrica por meio,
exemplo de um georreferenciamento.
Ao iniciar a fotointerpretação e a interpretação de imagens, é indicado realizar
uma chave de interpretação. Esta é composta por informações que são relevantes
ao intérprete, de acordo com seu objetivo de estudo e com as informações contidas
no material interpretado. Os principais elementos observados e descritos nesse
processo são referentes à tonalidade (no caso de fotografias e imagens
monocromáticas) e cor, à textura, ao tamanho, à forma, à sombra, à altura dos
objetos, ao padrão, aos aspectos associados e à localização geográfica (BRASIL,
1985; FLORENZANO, 2002). Devem-se descrever as características relativas a
estes elementos para cada classe identificada nas diferentes imagens.
Apresenta-se, na seqüência, a conceituação desses elementos segundo
Florenzano (2002).
A tonalidade cinza pode variar de mais claro chegando até o branco, ou mais
escura, até o preto. Quanto mais energia um objeto refletir, mais a sua
representação na fotografia ou imagem vai tender ao branco e, quanto menos
energia refletir (absorver mais energia), mais a sua representação na fotografia ou
imagem vai se aproximar do preto.
A cor, no caso de imagens de satélite, está associada aos níveis de cinza, ou
níveis digitais, de cada banda espectral. Quando se obtém uma composição
colorida, deve-se fazer uma análise semelhante à que se faz com fotografias
coloridas. A cor do objeto vai depender da quantidade de energia refletida, e da cor
que for associada às bandas, realizando uma mistura entre as cores. É mais fácil
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interpretar imagens coloridas do que em preto e branco, porque o olho humano
distingue cem vezes mais cores do que tons de cinza.
A textura refere-se ao aspecto liso e uniforme (textura fina) ou rugoso (textura
grosseira) dos objetos em uma imagem. Ela contém informações quanto às
variações de níveis de cinza ou da cor dos objetos em uma imagem.
O tamanho está relacionado com a escala de uma fotografia ou imagem, e
com os objetos na imagem. Também é um elemento importante na identificação de
objetos, quando se faz a comparação entre eles.
A forma é um elemento de interpretação de grande importância, pois alguns
objetos, feições e superfícies são identificados apenas com base nesse elemento.
Geralmente, as formas irregulares são indicadoras de objetos naturais (mata,
campos nativos, lagos, feições de relevo e outros), enquanto formas regulares
indicam objetos artificiais ou culturais, construídos pelo homem (indústrias, casas,
galpões, áreas de monocultura florestal exótica, áreas cultivadas, entre outros).
A sombra pode indicar o desnível de relevo e altura de objetos em imagens
bidimensionais. Quando se trabalha com material que pode ser observado em três
dimensões, como o caso da estereoscopia, pode-se perceber os desníveis através
de

instrumentos

próprios,

estereoscópios.

Contudo,

mesmo

em

imagens

bidimensionais, a sombra continua sendo útil na identificação de objetos,
principalmente de aspectos associados, pois é possível observar linhas de
transmissão de energia elétrica pelas sombras das torres projetadas no chão, já que
dependendo da escala das fotografias não é possível identificar as próprias torres.
Porém, nas imagens de satélite de média resolução, a sombra pode ocultar a
visualização de objetos por ela encobertos, e pode resultar em confusão no
momento de realizar a interpretação das imagens.
O padrão pode ajudar na identificação de objetos, uma vez que ele se refere
ao arranjo espacial ou à organização desses objetos em uma superfície. Em
fotografias aéreas e em imagens de alta resolução espacial, podemos associar um
padrão de linhas sucessivas a culturas plantadas em fileiras ou áreas com
monocultura florestal exótica.
A localização geográfica de um objeto pode auxiliar na sua identificação. O
conhecimento existente sobre o tipo de clima, a geologia, o relevo, a vegetação e o
tipo de ocupação de uma região é bastante útil no processo de interpretação de uma
imagem. Na verdade, quanto maior é o conhecimento sobre a área de estudo, maior
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é a quantidade de informação que podemos obter, a partir da interpretação de
fotografias ou imagens desta área. A associação e comparação de pontos
conhecidos no terreno (rios, cidades, vilarejos, áreas de monocultura florestal
exótica ou de cultivos) com a sua representação (correspondência) em uma
imagem, facilita a identificação dos componentes da paisagem, familiarizando-nos
com essa forma de representação do espaço.
A ida ao campo é praticamente indispensável ao estudo e mapeamento do
uso da terra por meio de fotografias aéreas e imagens de sensores remotos.
Recomenda-se que seja feito trabalho de campo antes de iniciar o mapeamento,
para conhecer o objeto de estudo e suas características e que, após a realização do
mapeamento, retorne-se à área estudada com o fim de verificar se os resultados são
condizentes com a realidade, o que também possibilita que se façam retificações. O
trabalho de campo faz parte do processo de interpretação de imagens. Por meio
dele, o resultado da interpretação torna-se mais confiável (FLORENZANO, 2002).

2.3.1.1 Fotointerpretação
Segundo a Sociedade Americana de Fotogrametria (1960 apud LOCH, 1984;
MOREIRA, 2005), fotointerpretação é o ato de examinar imagens fotográficas
visando identificar objetos e seus significados. Já para Dainelli (1990 apud
MOREIRA, 2005), o produto a ser fotointerpretado pode ser além da fotografia
aérea, imagem obtida por satélites orbitais ou qualquer outro sensor, na forma
fotográfica. Contudo, usualmente esse termo é mais associado à interpretação de
fotografias aéreas.
Um estágio inicial da fotointerpretação é o reconhecimento dos objetos, que
está intimamente ligado ao conhecimento prévio e de campo além das experiências
anteriores do observador (BRASIL, 1985).
Moreira (2005) descreve três fases do processo de fotointerpretação: a
fotoleitura, a fotoanálise e a fotointerpretação propriamente dita. A fotoleitura baseiase essencialmente em observar as fotografias aéreas de forma superficial, com o
objetivo de reconhecer as diferentes feições da paisagem. Sugere-se observar se há
presença de construções, áreas urbanizadas, áreas cultivadas, sistema de
drenagem e suas características básicas, presença ou ausência de vegetação
nativa, entre outras informações. Nessa fase buscam-se dados referentes à escala
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das fotografias, data de aquisição e outras questões que sejam relevantes ao
trabalho.
Na fase da fotoanálise o intérprete deve buscar ordenar as informações
contidas nas fotografias. Com base nos conhecimentos técnicos e experiência do
observador, deve-se fazer a legenda de interpretação, utilizando-se de símbolos que
representem as diferentes classes e feições encontradas na fotografia (MOREIRA,
2005). Observa-se a necessidade de realizar nesse momento uma chave de
fotointerpretação que irá funcionar como um guia para a identificação e
determinação rápida e segura dos objetos fotointerpretados (MARCHETTI &
GARCIA, 1986).
O processo de fotointerpretação ocorre quando o intérprete, através de um
estudo completo e sistemático da imagem estereoscópica, utiliza um raciocínio
lógico dedutivo para compreender e explicar o comportamento de cada objeto na
fotografia (MOREIRA, 2005). Desse modo, deve-se delinear as diferentes classes e
identificá-las com os símbolos pré-definidos nos overlays (papéis transparentes)
dispostos sobre cada fotografia (BRASIL, 1985).
A estereoscopia permite que o observador tenha uma visão tridimensional,
percebendo que cada objeto nas fotografias ou imagens de satélite tem altura,
comprimento e largura, proporcionando a sensação de volume e profundidade
(FLORENZANO, 2002). Dessa forma, é necessário ter ao menos um par de
fotografias de uma mesma área, porém obtidas em posições diferentes, e
instrumentos chamados de estereoscópios, que podem ser de bolso (lente) ou de
espelho (reflexão).
O primeiro é formado por uma armação básica com lentes simples, suportado
por pés que mantêm as lentes a uma distância aceitável das fotografias. O segundo,
é um instrumento mais complexo, composto por duas lentes e dois pares de
espelhos, sendo um maior do que o outro, porém todos são inclinados em 45°, em
posições opostas uns pares aos outros de modo que haja reflexão. Ou seja, os
espelhos maiores posicionam-se virados para baixo, de modo que reflitam as
imagens das fotografias, e os espelhos menores, ou prismas, posicionam-se virados
para cima, de forma que reflitam a imagem dos espelhos maiores para o par de
lentes, conseqüentemente, para o observador.
Com a visão estereoscópica, é possível delimitar as diferentes classes nos
overlays, com seus devidos símbolos. Essas informações podem ser digitalizadas no
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computador, através de programas de SIG, permitindo a realização de cálculos da
área de cada classe (MOREIRA, 2005).

2.3.1.2 Correção geométrica de imagens orbitais

Quando a imagem orbital é captada pelo sensor remoto ela pode sofrer
diferentes deformações. Essas podem ser relativas aos movimentos do satélite,
como rotações, translações, diferença de fatores de escala nos eixos X e Y e não
ortogonalidade entre os eixos, em relação ao referencial da projeção cartográfica a
ser utilizada no georreferenciamento (TEDESCO, 2003). Também podem ser
determinados pela curvatura da Terra. Existem ainda aqueles erros denominados
panorâmicos, que são causados pelo tamanho dos pixels fora do nadir (visada na
perpendicular) (MOREIRA, 2005).
A correção geométrica exige que se conheçam diversos parâmetros da órbita
do satélite, a inclinação do sensor em relação à região imageada, entre outros.
Como esses parâmetros são de difícil obtenção, pode-se optar por um método mais
simples de correção que é o georreferenciamento, o qual consiste em se utilizar
pontos de apoio com coordenadas conhecidas para que sejam associados com seus
homólogos na imagem. Quando se utiliza apenas uma imagem para se fazer essa
correspondência com coordenadas obtidas em campo ou em cartas, o processo é
denominado georreferenciamento. Quando o processo é realizado com base em
uma imagem previamente georreferenciada, o procedimento é denominado registro.
O georreferenciamento e/ou registro de uma imagem compreende a
transformação geométrica que relaciona as coordenadas de imagem (linha e coluna)
com as coordenadas de um sistema de referência, ou seja, estabelece uma relação
entre coordenadas do espaço imagem e do espaço objeto.
A correção geométrica elimina distorções geométricas sistemáticas que
ocorrem na formação da imagem, enquanto que o georreferenciamento e/ou registro
apenas usa transformações geométricas simples, através de polinômios de primeiro,
segundo e terceiro graus para estabelecer um mapeamento entre coordenadas de
imagem e coordenadas geográficas (INPE, 2006). É importante destacar que no
caso de imagens de áreas com muitos acidentes geográficos, como é o caso de
Piraí da Serra, deve-se aplicar polinômios de segundo ou terceiro grau. O grau da
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equação de transformação influencia diretamente na quantidade de pontos
necessários (quanto maior o grau, maior o número de pontos) (CHUVIECO, 1990).
Para a realização do georreferenciamento, obtêm-se pontos de controle
distribuídos uniformemente sobre toda a área abrangida pela imagem, evitando-se
erros devidos a uma ponderação excessiva de algum setor da área de estudo,
principalmente em regiões com contrastes topográficos, sendo feições fáceis de
identificar tanto na imagem a ser ajustada, como no terreno (coleta de coordenadas
com receptor GPS), em mapas, vetores e imagens georreferenciadas como fonte de
extração de coordenadas. Através dos pontos de controle é possível que o programa
faça transformações polinomiais em diferentes graus. Essas transformações fazem o
vínculo entre as coordenadas da imagem e as coordenadas do sistema de
referência (INPE, 2006). Para uso de registro, o procedimento é mais rápido, pois a
identificação de pontos comuns entre duas imagens é mais fácil do que entre uma
imagem e um mapa. Além disso, alguns pontos selecionados na imagem podem ser
de difícil acesso em campo (TEDESCO, 2003).
Os procedimentos de georreferenciamento, registro e correção geométrica
exigem técnicas de reamostragem dos pixels. As técnicas mais comuns são: vizinho
mais próximo e interpolação bilinear. Através da primeira técnica, o interpolador de
alocação atribui ao valor de nível de cinza (nível digital) do pixel da imagem
corrigida, o mesmo valor do nível de cinza do pixel que se encontra mais próximo da
posição a ser ocupada. Não há alteração no valor de nível de cinza. Por sua
característica, pode ser aplicado em imagens onde não há muita heterogeneidade
nos valores de nível de cinza. Pela segunda técnica, o interpolador bilinear faz com
que o nível de cinza a ser atribuído ao pixel da imagem corrigida seja determinado a
partir do valor dos 4 pixels vizinhos. Como resultado, há alteração do valor do nível
de cinza em função da sua vizinhança. Pode ser aplicado em imagens onde há
considerável heterogeneidade nos níveis de cinza dos pixels.
Antes de iniciar o processo de interpretação da imagem de satélite é
relevante alterar o realce da imagem, pois é comum que elas, após processadas
tenham um contraste espectral de baixa qualidade visual. Moreira (2005) indica que
o realce mais empregado é a ampliação do contraste de feições na cena, tornando
os níveis de cinza mais baixos para próximo de zero, que é a tonalidade mais
escura, e os mais altos, para próximo de 255, tons mais claros. Nas figuras 3 e 4,
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busca-se exemplificar a diferença da qualidade visual da imagem CBERS 2, da área
de estudo, obtida em 2007, antes e depois de aplicar o contraste.

Figura 3: Imagem CBERS 2 sem contraste.

Figura 4: Imagem CBERS 2 com contraste.

2.3.1.3 Interpretação visual de imagens orbitais

Para a realização desse estudo optou-se por utilizar um recorte de uma
imagem LANDSAT 7 do ano de 2000 e um recorte da imagem CBERS 2 de 2007,
ambos abrangendo a área de estudo. A opção por essas imagens se deu pelo fato
do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa
disponibilizar cenas do satélite LANDSAT 7 da região dos Campos Gerais para a
data em questão e a imagem CBERS 2 estar disponível gratuitamente na página
eletrônica do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Foi levado em
consideração que as resoluções das imagens disponíveis são condizentes com a
escala desse trabalho.
A tabela 1 explicita as resoluções espectral, espacial, radiométrica e temporal
de cada banda dos sensores ETM+ e CCD dos referidos satélites.
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Bandas Resolução Região do Resolução Resolução Resolução
espectral
espectro
espacial
radiométrica temporal
(µm)
(m)
(bits)
(dias)
LANDSAT 7
1
0,45-0,52
Azul
30
sensor ETM+
2
0,53-0,61
Verde
30
3
0,63-0,69
Vermelho
30
4
IV próximo
30
0,78-0,90
8
16
5
IV médio
30
1,55-1,75
6
IV termal
120
10,4-12,5
7
2,09-2,35
IV médio
30
8 (PAN) 0,52-0,90 VIS-IV próximo
15
CBERS 2
B1
0,45-0,52
Azul
19,5
sensor CCD
B2
0,52-0,59
Verde
19,5
0,63-0,69
B3
Vermelho
19,5
8
26
B4
0,77-0,89
IV próximo
19,5
B5 (PAN) 0,51-0,73 VIS-IV próximo
19,5
Tabela 1: Características dos sensores ETM+ e CCD.

As imagens de sensores remotos, por oferecerem dados da superfície
terrestre, são freqüentemente utilizadas para a elaboração de diferentes tipos de
mapas. Durante o processo de interpretação de imagens de satélite, os dados ainda
brutos, existentes na imagem, são transformados em informação e apresentados
posteriormente em forma de mapa. Os mapas são representações em uma
superfície plana de partes ou de toda a superfície terrestre (FLORENZANO, 2002).
A interpretação ou classificação de imagens de satélite consiste em delimitar
e identificar padrões e objetos homogêneos, ou seja, que contenham as mesmas
características espectrais (MOREIRA, 2005) e associá-los aos símbolos prédefinidos.
Essa delimitação é feita com a interpretação visual da imagem, que assim
como a fotointerpretação, necessita de uma chave de interpretação, para descrever
as características de cada classe.
Para que se possam editar as diferentes classes de uso da terra, recomendase que a categoria uso da terra seja do tipo temático, pois assim irá gerar um mapa
temático. Essa categoria de mapas contém regiões geográficas definidas por um ou
mais polígonos, no caso, as diferentes classes de uso da terra que podem ser
identificadas nas imagens. Esses polígonos são inseridos no sistema através da
digitalização dos vetores que os delimitam, durante a classificação da imagem
(INPE, 2006).
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Após digitalizar os vetores e associá-los à respectiva classe de uso, obtém-se
um mapa temático de uso da terra. É possível transformar os dados vetoriais em
matriciais, obtendo um mapa temático no formato matricial. Dessa forma, a área
correspondente ao mapa é dividida em células de tamanho fixo e cada célula terá
um valor qualitativo correspondente ao tema naquela localização espacial (INPE,
2006).
A decisão de se trabalhar com um mapa em formato matricial ou vetorial
depende do objetivo do estudo. Para as operações de álgebra, como contagem de
área de cada classe, é realizada mais facilmente no formato matricial. Porém, para a
impressão ou plotagem do mapa final, o mapa vetorial tem maior qualidade visual.
Nas figuras 5 e 6 pode-se observar a diferença visual entre uma ampliação de um
mapa vetorial e um matricial.

Figura 5: Mapa vetorial.

Figura 6: Mapa matricial.
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3 METODOLOGIA

3.1 MAPEAMENTOS DE USO DA TERRA RESULTANTES DA INTERPRETAÇÃO
DE IMAGENS SUBORBITAIS E ORBITAIS DOS ANOS DE 1962/1963 – 2000 –
2007

Com o propósito de compreender a dinâmica do uso da terra em Piraí da
Serra entre o início da década de 1960, 2000 e 2007, averiguaram-se quais
materiais estariam disponíveis para tais datas.
Realizou-se, em um primeiro momento, a fotointerpretação de fotografias
aéreas de 1962/1963, na escala de 1:70.000. Posteriormente, fez-se a classificação
visual de imagens de satélite mais recentes, sendo parte de uma cena LANDSAT 7
(Land Remote Sensing Satellite) para o ano 2000 e CBERS 2 (Chine-Brazil Earth
Resources Satellite) para o ano 2007. Possibilitando, de tal forma, a comparação de
dados de uso da terra ao longo de aproximadamente 45 anos, explicitando as
mudanças mais recentes, ou seja, entre 2000 e 2007.
Na seqüência serão descritas as metodologias aplicadas a cada imagem e ao
jogo de fotografias aéreas da área em questão.

3.1.1 Fotointerpretação

Para a realização da fotointerpretação foi utilizado um jogo de 22 fotografias
aéreas de 1962/1963, na escala de 1:70.000, obtidas pela empresa AeroSul S/A.
Em um primeiro momento montou-se um mosaico com as fotografias
possibilitando a realização da fotoleitura e posterior fotoanálise, incluindo a chave de
interpretação. Esta se baseou em descrições típicas de cada objeto observado na
área. Nesse momento viu-se a necessidade de criar as classes de uso da terra que
poderiam ser analisadas nas fotografias: campo limpo, campo rochoso, campo
úmido, campo sujo, pasto (em campo nativo), cultivo, mata, reflorestamento,
drenagem e estradas principais.
Posteriormente, foram anexados overlays de poliéster cristal sobre as
fotografias. Após a identificação destes com os números das fotografias e marcas
fiduciais, iniciou-se a fotointerpretação, propriamente dita. Com o auxílio de um
estereoscópio de espelho foi realizada a classificação, a partir da qual delimitaram-
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se as classes. Nessa fase, a ida a campo se tornou indispensável, com o intuito de
realizar investigações que complementassem as informações visíveis na fotografia.
Ao final, os dados foram digitalizados, com auxílio do programa SPRING
(Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas) 4.3.3, programa de
domínio público desenvolvido pelo INPE. Para tanto, utilizou-se como base a
imagem LANDSAT 7 do ano de 2000 e a hidrografia vetorizada previamente com
base nas cartas topográficas de Castro (DSG, 1964) e Curiúva (IBGE, 1967), na
escala de 1:100.000, e adensadas com base na imagem LANDSAT 7. Ao digitalizar
as informações dos overlays, decidiu-se que seriam generalizadas as áreas de
campos (limpo, rochoso, úmido e sujo) em apenas uma classe, campo, pois ao se
fazer a comparação com os dados das imagens de satélite nas resoluções em que
trabalhamos (15 e 20 metros), percebeu-se que era inviável diferenciar os vários
tipos de campos existentes no terreno. A classe pasto foi mantida no mapeamento
de uso da terra do início da década de 1960, por indicar um ambiente antropizado,
ou seja, meio natural do qual o homem faz uso (SANTOS, 2004). Porém, nos
mapeamentos de 2000 e 2007, essa classe não foi mantida pela mesma dificuldade
de visualização e identificação devido à baixa resolução espacial das imagens
orbitais utilizadas.
Ao final da edição vetorial, foi possível realizar a contagem das áreas de cada
classe e posteriormente obteve-se um mapa temático de uso da terra de 1962/1963
editado pelo módulo SCARTA 4.3.3, que pode ser observado no capítulo 4.

3.1.2 Registro de imagens orbitais

Para a realização do registro da imagem LANDSAT 7 de 2000, utilizou-se
como base uma outra imagem LANDSAT 7 (mosaico S_22_20_2000), disponível no
endereço eletrônico da NASA (National Aeronautics and Space Administration). Esta
faz parte de um mosaico de imagens ortorretificadas de grande parte do globo
terrestre, que são disponibilizadas de maneira gratuita.
Estes mosaicos foram construídos em projeção UTM, datum WGS-84 e
gerados com as imagens LANDSAT 7 do ano de 2000, nas bandas 2, 4 e 7
combinadas com a banda pancromática, resultando em uma resolução espacial de
15 metros. Ao importar essa imagem para o banco de dados e projeto, cuja projeção
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e datum haviam sido escolhidos respectivamente UTM e SAD-69, o datum da
imagem ortorretificada foi transformado para o mesmo do projeto.
Em seguida, verificou-se que a imagem LANDSAT 7 (resolução espacial de
15 metros), que seria utilizada no processo de classificação visual, estava em
formato GEOTIFF, sendo necessário transformá-la para o formato GRIB, para
posterior georreferenciamento. Essa transformação se deu pelo módulo IMPIMA do
SPRING.
A imagem no formato GEOTIFF foi aberta no módulo IMPIMA e salva no
formato GRIB. Dessa forma, foi possível iniciar o processo de registro da imagem.
Ao iniciar o registro, a imagem sem referência espacial foi aberta e iniciou-se
um processo de obtenção de pontos de controle, sendo estes bem distribuídos pela
imagem. Para a escolha dos pontos de controle, identificaram-se pontos de fácil
localização em ambas as imagens, já que mesmo sendo obtidas pelo mesmo
sensor, as imagens haviam passado por tratamentos distintos.
Ao final, aplicou-se um polinômio de segundo grau, sendo este o mais
indicado (INPE 2006), devido à irregularidade do terreno. Com o resultado desses
cálculos efetuados pelo próprio programa, as coordenadas da imagem estavam
enfim vinculadas às coordenadas do sistema de referência utilizado no projeto, que
é projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) e datum SAD 69.
O registro foi realizado no momento da importação da imagem com pontos de
controle, pelo interpolador vizinho mais próximo. Esse interpolador de alocação
atribui ao valor de nível de cinza do pixel da imagem corrigida o mesmo valor do
nível de cinza do pixel que se encontra mais próximo da posição a ser ocupada.
Com a imagem LANDSAT 7 georreferenciada e corrigida geometricamente,
decidiu-se fazer um alteração no contraste da composição colorida, visando
melhorar a qualidade visual da mesma para posterior interpretação e classificação.
Após adquirir de maneira gratuita a cena CBERS 2 (resolução espacial de 20
metros), pela página eletrônica do INPE, as bandas foram descompactadas e, como
estavam em formato TIFF, foram transformadas para formato GRIB pelo módulo
IMPIMA do SPRING.
Para o registro da imagem CBERS 2, do ano 2007, os processos foram
semelhantes aos descritos anteriormente, porém usando como base a própria
imagem LANDSAT, já georreferenciada, e realizado o contraste.
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Buscou-se marcar pontos de controle bem distribuídos e escolhidos
especialmente por sua fácil visualização em ambas as imagens, já que a resolução
espacial destas é diferente. Ao importar a imagem CBERS para o projeto ativo,
realizou-se a correção geográfica através do interpolador vizinho mais próximo.
Da mesma forma, foi relevante a aplicação de contraste na composição
colorida da imagem CBERS, melhorando significativamente sua qualidade visual,
como pode ser observado no exemplo dado nas figuras 3 e 4, no referencial teórico
de georreferenciamento.
3.1.3 Interpretação visual de imagens orbitais

Ao iniciar as classificações das imagens de satélite dos anos 2000 e 2007,
buscou-se experimentar os métodos de classificação automática. Decidiu-se realizar
diversos testes de classificação automática supervisionada e não-supervisionada.
Os dados dessas classificações foram comparados aos dados do mapeamento cuja
interpretação e classificação foram visuais, e pôde-se observar que a classificação
visual foi mais apropriada aos dados reais observados em campo.
Para a realização do mapa de uso da terra de 2000, utilizou-se como base a
imagem obtida pelo satélite LANDSAT 7, sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper
Plus), órbita/ponto 221/77, uma composição colorida das bandas 3 (R), 4 (G) e 5 (B),
fundidas com a banda Pancromática, resultando em uma imagem com a resolução
espacial de 15 metros. Essa imagem foi adquirida em 08 de dezembro de 2000.
Em relação à imagem de 2007, adquiriu-se uma cena obtida pelo satélite
CBERS 2, sensor CCD (Charge Coupled Device), órbita/ponto 158/127 de 02 de
setembro de 2007, e optou-se por utilizar as bandas 2(G), 3(B) e 4(R).
A interpretação e classificação das imagens de satélite em questão iniciou-se
com a realização de chaves de interpretação dessas imagens (ANEXOS B e C).
Nesse momento, observou-se que quatro classes de uso da terra destacavam-se em
ambas as imagens: campo, mata, cultivo e monocultura florestal exótica. Sabe-se,
por dados de campo que o campo nativo é utilizado comumente por pastagens, mas
não foi possível delimitar as áreas específicas de pastagem devido à baixa
resolução espacial das imagens.
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A delimitação das classes de uso foi realizada por meio de vetorização de
linhas abertas e fechadas, com posterior ajuste e poligonização, para que pudesse
ser indicado ao programa a que classes essas áreas pertenciam.
Ao final da edição vetorial, obtiveram-se dois mapas de uso da terra de Piraí
da Serra, sendo um respectivo ao ano 2000 e o outro, a 2007 que foram editados no
módulo SCARTA 4.3.3.

3.2 LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Foram realizados levantamentos de campo em três momentos. O primeiro ao
início da fotointerpretação, e que se pôde observar as características do relevo da
região, em um mesmo momento que se observava as fotografias aéreas por meio de
estereoscopia. Como já havia um conhecimento prévio das fotografias, foi possível
reconhecer algumas áreas que geravam dúvidas, como áreas de campo úmido, que
não estavam bem claras nas fotos. Essa ida a campo proporcionou um
reconhecimento da área de estudo.
O segundo e terceiro trabalhos de campo ocorreram após a interpretação e
classificação da imagem LANDSAT de 2000, e, durante a interpretação da imagem
CBERS, de 2007. As idas a campo objetivaram a conferência de áreas com
presença de monocultura florestal exótica, compostas por árvores ainda jovens,
sendo confundidas nas imagens com áreas de campo nativo. Com as visitas de
campo buscou-se minimizar as dúvidas ocorridas ao se fazer as classificações das
imagens de 2000 e 2007 (Figura 7).
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Figura 7: Pinus plantado em área de campo nativo.
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4 RESULTADOS
4.1 USO DA TERRA EM PIRAÍ DA SERRA EM 1962/1963
Ao finalizar a digitalização dos dados de classificação das fotografias aéreas
de 1962/1963, fez-se a contagem das áreas de cada classe, obtendo como
resultado a presença de 75,0 km2 (14,66%) de mata, 13,2 km2 (2,57%) de mata
degradada, 395,7 km2, ou seja, 77,29% da área era coberta por campo nativo ainda
não antropizado e 28,1 km2 (5,48%) de campo antropizado, utilizado como pasto
natural.
Se somadas as áreas de campo utilizadas como pasto e as áreas
preservadas, 82,77% de toda a região era coberta por campo nativo no início da
década de 1960. Esses dados podem ser observados mais detalhadamente na
tabela 1 e no mapa de uso da terra da região (Mapa 7).

Classes
Mata
Mata degradada
Campo
Pasto
TOTAL

Área (km2)
75,0
13,2
395,7
28,1
512

Área (ha)
7.500
1.320
39.570
2.810
51.200

Porcentagem
14,65%
2,58%
77,29%
5,48%
100%

Tabela 2: Área e porcentagem das classes de uso da terra em Piraí da Serra em 1962/1963.

O corte de árvores nativas representou, nessa fase, a maior degradação ao
patrimônio natural de Piraí da Serra e, como conseqüência, pode-se observar em
campo que em muitas áreas a vegetação se regenerou ao longo desses
aproximados 45 anos, formando uma mata secundária. Porém, a ausência da
Araucaria angustifolia nessas áreas indica que a regeneração não representa que
toda a biodiversidade conseguiu se reconstituir.
Em Piraí da Serra, o pasto ainda ocupa pequenas áreas de campo, mas
segundo Reinhard Maack (1981), no final da década de 1960, a queimada de
campos nativos era um manejo comum na região dos Campos Gerais. Para o autor,
a queimada não alterava paisagisticamente as extensas áreas de campo na região,
mas este coloca a preocupação do fazendeiro da época, que não conseguia mais
alimentar anualmente uma cabeça de gado em 1 a 2 alqueires de pasto como na
década de 1930, mas precisava de 3 a 4 alqueires.
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Mapa 7: Mapa de uso da terra de Piraí da Serra em 1962/1963.
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4.2 USO DA TERRA EM PIRAÍ DA SERRA EM 2000

A realização da classificação visual da imagem LANDSAT 7 do ano de 2000,
resultou no mapa de uso da terra desse mesmo ano para a área de estudo (Mapa
8). Em relação às áreas das classes identificadas nas imagens, a tabela 2 expõe os
resultados.

Classes
Mata
Campo
Cultivo
Monocultura
florestal exótica
TOTAL

Área (km2)
89,5
255,6
159,8

Área (ha)
8.950
25.560
15.980

Porcentagem
17,48%
49,94%
31,21%

7,1

710

1,37%

512

51.200

100%

Tabela 3: Área e porcentagem das classes de uso da terra em Piraí da Serra em 2000.

A área de campo nativo representa quase 50% da área, com 255,6 km2,
seguido de 31,21%, coberta por cultivo. A área coberta por Mata com Araucária
representa 17,49% com 89,5 km2 e a monocultura florestal exótica está em um
estágio inicial, representando 1, 37% do uso da terra em Piraí da Serra.
Observando o mapa de uso da terra e a tabela, nota-se que a grande parte da
mata antes degradada (na década de 1960) se regenerou. É importante ressaltar
que não foi analisado o estágio de regeneração da vegetação florestal, não sendo
esse o objetivo do estudo. Para tanto, seria necessária uma pesquisa mais
aprofundada.
Paralelamente, observa-se a presença marcante de áreas cultivadas na
porção noroeste de Piraí da Serra. Com visitas ao campo notou-se a predominância
de cultivos mecanizados (soja, trigo, aveia) e, para que se realize esse tipo de
cultivo, é necessário que a área seja plana, permitindo o uso de maquinários
apropriados. A porção noroeste da área possui esta característica, além de mais
acessos a estradas para escoamento de produção.
A presença de monocultura florestal exótica é ainda bastante tímida,
produções relativamente pequenas, mas de bastante importância. Em geral, essas
áreas situam-se em locais onde a vegetação original é o campo, geralmente em
áreas úmidas e/ou rochosas, também são encontradas em encostas íngremes. Ou
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seja, áreas que não são ideais para o cultivo mecanizado. Desse modo, o produtor
pode ter uma alternativa secundária de renda, sem perder área de plantio.
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Mapa 8: Mapa de uso da terra de Piraí da Serra em 2000.
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4.3 USO DA TERRA EM PIRAÍ DA SERRA EM 2007

Com o mapeamento de uso da terra da imagem CBERS 2 do ano de 2007
(Mapa 9) observa-se que houve um aumento de área de cultivo e, ainda mais
expressivo, de monocultura florestal exótica (Tabela 3).

Classes
Mata
Campo
Cultivo
Monocultura
florestal exótica
TOTAL

Área (km2)
91,6
199,9
187,9

Área (ha)
9.160
19.990
18.790

Porcentagem
17,89%
39,05%
36,70%

32,6

3.260

6,36%

512

51.200

100%

Tabela 4: Área e porcentagem das classes de uso da terra em Piraí da Serra em 2007.

A área de mata representa 17,89% da área. Houve uma redução expressiva
da área coberta por campo nativo, que hoje representa 39,05% da área, com 199,9
km2. Observando o mapa de uso da terra de 2007 (Mapa 9), vê-se que o cultivo
expandiu para a porção sudeste, alcançando a escarpa, em um trecho central da
área. A porcentagem de área coberta por cultivo atingiu 36,70% de Piraí da Serra, e
o mais alarmante é a expansão da monocultura florestal exótica que alcançou 32,6
km2 (6,44%), em especial por se tratar de área de Unidade de Conservação, estando
inserida na APA da Escarpa Devoniana, cujo zoneamento foi realizado em 2004,
proibindo a implantação de novas áreas de monocultura florestal exótica.
Em campo pode-se observar a presença marcante de Pinus bastante jovem,
tendo sido cultivado após o zoneamento ecológico-econômico da APA. Inclusive em
área que as árvores adultas haviam sido cortadas, já foi plantado em seguida as
mudas de novas árvores exóticas.
É importante ressaltar que as visitas de campo foram de fundamental
importância para identificação de áreas com presença dessas árvores jovens, pois,
apenas a identificação e classificação dessas áreas pela imagem de satélite, não
seria confiável. Isto se dá devido ao fato do Pinus ser plantado em meio ao campo
nativo. Com o uso de uma imagem de satélite com resolução espacial de 20 metros
ocorre uma confusão espectral muito grande, sendo reconhecida com maior
facilidade a vegetação de campo, não reconhecendo a monocultura florestal exótica.
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Como pode-se observar na fotografia a seguir (Figura 8), há presença de
Pinus bem jovem plantado na porção central e à esquerda da fotografia, já à direita
da estrada e em primeiro plano não há presença de Pinus. Essa é uma região em
que, na imagem CBERS 2, não é possível identificar a presença de monocultura
florestal exótica.

Figura 8: Presença de Pinus em meio ao campo nativo.
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Mapa 9: Mapa de uso da terra de Piraí da Serra em 2007.
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4.4 IDENTIFICAÇÃO DA DINÂMICA DO USO DA TERRA ENTRE 1962 E 2007
4.4.1 Principais transformações observadas
Ao longo desses aproximados 45 anos, observa-se que houve uma mudança do
uso antrópico sobre o patrimônio natural de Piraí da Serra. No início da década de 1960
o uso mais marcante é a extração da madeira. Nessa mesma época havia algumas
áreas de campo nativo utilizadas como pasto, em especial na porção noroeste.
Entre o início da década de 1960 e 2000, foram instituídas leis que inibissem o
corte de árvores nativas, e paralelamente houve um incentivo ao cultivo de grãos
visando o mercado externo. Como conseqüência observa-se em Piraí da Serra a
regeneração da Mata com Araucária, e a perda de grandes áreas de campo devido à
agricultura

mecanizada.

Observa-se

que

as

áreas

de

cultivo

situam-se

predominantemente na porção noroeste, onde iniciou a exploração das áreas de
campo, com a pastagem, observada em 1962/1963.
Nos últimos sete anos, o cultivo tem expandido lentamente na direção sudeste,
enquanto que a monocultura florestal exótica tem expandido em grande velocidade,
havendo um aumento de 1,37% da área de Piraí da Serra em 2000 para 6,36% em
2007. A monocultura florestal exótica predominante na região é de Pinus havendo
algumas áreas com Eucalyptus.
Como se vê na tabela 4, entre os três anos estudados houve um aumento da
área de mata de 14,66% no início da década de 1960 para aproximadamente 17%
entre 2000 e 2007. Deve-se levar em consideração que a diferença de 0,40% da
quantidade de mata classificada com base nas imagens de satélite de 2000 e 2007
pode ter relação com o fato de serem utilizadas duas imagens captadas por sensores
diferentes, resultando em um reconhecimento visual distinto.
Através das fotografias aéreas foi possível delimitar as áreas de campo nativo
utilizadas como pastagem, distinguindo das áreas preservadas, porém nas imagens de
satélite utilizadas no estudo, que têm resolução espacial de 15 e 20 metros, a
delimitação de áreas antropizadas se torna inviável. Em trabalho de campo, observouse que, grande parte do campo nativo ainda existente, é utilizado como pastagem,
devido ao fato de existirem trilhas, dejetos e outros vestígios que indicam a presença de
gado.

60

Para compreender a quantidade de campo nativo existente no início da década
de 1960, deve-se somar as áreas respectivas as classes campo e pasto, totalizando
423,8 km2. Em 2000, foram mapeados 255,6 km2 e em 2007, 199,9 km2, caindo de
82,77% (1962/1963) para 49,93% em 2000 e 39,05% em 2007 da área total.
Classes
Mata
Mata degradada
Campo
Pasto
Cultivo
Monocultura
florestal exótica
TOTAL

1962/1963
%
14,66
2,57
77,29
(82,77)
5,48
-

2000
%
17,49
-

2007
%
17,89
-

49,93

39,05

31,21

36,70

-

1,37

6,36

100

100

100

Tabela 5: Comparação do uso da terra entre 1962/1963, 2000 e 2007.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Com o estudo da dinâmica do uso da terra sobre o patrimônio natural de Piraí da
Serra, foi possível identificar os usos e ocupações mais marcantes na região, em três
diferentes datas entre o início da década de 1960 e 2007, baseando-se em
interpretação visual de imagens orbitais e suborbitais. Nesse período notou-se uma
grande alteração sobre o patrimônio natural de Piraí da Serra.
Com essas alterações, o campo nativo foi o bioma que mais sofreu impactos,
perdeu grandes áreas para o cultivo e mais recentemente para a monocultura florestal
exótica. A mata, por sua vez, mesmo com a regeneração de muitas áreas da década de
1960 até 2000, também tem tido perdas com a implantação de usos antrópicos. Sem
dúvida, outros elementos como os relevos de erosão, isto é, escarpas, canyons e
afloramentos de rochas, os solos e a hidrografia têm sofrido alterações. Para
exemplificar, em visita a campo, pôde-se observar a presença de uma cachoeira seca,
em área cuja nascente do arroio localiza-se em local explorado pelo plantio de Pinus.
As áreas de relevo mais acidentado dificultam o acesso do homem, se mantendo
menos impactadas. Pode-se observar esse fato nas proximidades com a Escarpa
Devoniana, onde há presença de inúmeros canyons relativamente profundos que
dificultam o trânsito de um espigão ao outro. Os locais com presença de Pinus e cultivo,
próximos da escarpa, em geral são servidos por estradas que ligam o Primeiro e o
Segundo Planalto, sendo estas traçadas sobre diques, que permitem essa interligação
de maneira mais suave em contraposição aos blocos escarpados de Arenito Furnas.
Lembrando que existe uma maior variedade de estradas, sendo elas de mais simples
acesso na porção noroeste, onde o relevo tende a ser mais suave, região essa mais
explorada pelo cultivo.
É relevante ressaltar que com a rápida expansão da monocultura florestal
exótica, até mesmo áreas de mais difícil acesso estão sendo ameaçadas. Esse uso se
tornou interessante na região por não ser necessário o cuidado constante assim como
não necessita de grandes máquinas como plantadouras e colhedouras. Isto é, de modo
geral, precisa apenas que se abra caminho para plantar as mudas e após alguns anos,
que existam caminhos para os caminhões levarem a madeira após seu corte.
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É com muita preocupação que se estuda a perda do patrimônio natural na
região, pois esse local abriga espécies animais e vegetais ameaçadas, tem um relevo
singular, com presença de canyons, escarpamentos, relevos ruiniformes, lajeados e
cachoeiras. É coberto por vegetação típica dos Campos Gerais e ainda mantém parte
dos campos nativos e da Mata com Araucária preservados. Vale destacar que, em nível
regional, grande parte dessa vegetação original, já foi substituída pelo cultivo intensivo,
pastagem plantada, imensas áreas de monocultura florestal exótica além de áreas
urbanizadas. Sendo dessa forma, de fundamental importância que se preservem as
áreas remanescentes visando conservar a biodiversidade, os solos, relevo, recursos
hídricos, visando inclusive minimizar os impactos climáticos regionais e globais.
Desse modo, as áreas onde o patrimônio natural de Piraí da Serra se mantém
mais preservado são de relevância científica, podendo ser catalogadas espécies típicas
da região dos Campos Gerais, assim como do ponto de vista estético, sendo possível
explorar o geoturismo e a educação ambiental.
Um ponto fundamental a ser questionado é o fato de a área estar inserida em
uma unidade de conservação de uso sustentável, a APA da Escarpa Devoniana. A UC
foi criada em 1992, teve seu zoneamento realizado apenas dez anos depois, com nove
anos de atraso, segundo estipula o decreto nº 1.231/92, seu decreto de criação. As
restrições do zoneamento para as Zona de Conservação 6 e Zona de Preservação 2
não tem sido seguidas, possivelmente por falta de fiscalização dos órgãos
responsáveis, agravando as condições do patrimônio natural de Piraí da Serra.
Esse trabalho representa um estudo inicial sobre a região de Piraí da Serra, seu
objetivo foi conhecer as alterações ocorridas sobre o patrimônio natural da região nos
últimos aproximados 45 anos. Algumas questões devem ser estudadas com maior
profundidade para que, através da pesquisa científica, busque-se preservar as áreas
que ainda resistem à ação antrópica degradante. Uma indicação é que sejam
realizados estudos que avaliem a regeneração da Mata com Araucária, visando
compreender qual o estágio de regeneração da mata que foi retirada no início da
década de 1960.
Uma outra questão pertinente é a compreensão da dinâmica da monocultura
florestal exótica, visando conhecer a relação entre os produtores de Pinus e Eucalyptus
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e as indústrias de papel e madeira, além de identificar quais são as indústrias que
exercem maior influência na região de Piraí da Serra.
É possível realizar um mapeamento das áreas de conflito, ou seja, as áreas cujo
uso não é condizente com o zoneamento ecológico-econômico da região. Para tanto
pode-se utilizar os métodos de sobreposição de mapas temáticos de uso da terra e de
zoneamento da região identificando áreas sobre-utilizadas, subutilizadas e de uso
correspondente.
É pertinente conhecer as potencialidades geoturísticas da região, para que sejam
desenvolvidos esportes de lazer natural, de forma que a população tenha maior acesso
à Piraí da Serra, buscando apreciar suas características naturais de grande beleza
cênica. Para tanto, seria relevante inicialmente mapear os locais de maior
potencialidade e equipamentos turísticos existentes no local. Posteriormente tornar-seia necessária a realização de planos de manejo adequados para contenção de
visitantes e atividades que exerçam o mínimo de impacto.
Paralelo a tantos estudos que podem ser realizados sobre Piraí da Serra,
visando sua preservação, é indispensável a intensificação de fiscalização de órgãos
responsáveis, para que seja cumprido o que está estipulado no decreto de criação da
APA da Escarpa Devoniana e seu zoneamento.
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ANEXO A – Chave de interpretação das fotografias aéreas de 1962/1963,
na escala de 1:70.000
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ANEXO B – Chave de interpretação da imagem do satélite LANDSAT 7 de 2000,
com resolução espacial de 15 metros
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ANEXO C – Chave de interpretação da imagem do satélite CBERS 2 de 2007,
com resolução espacial de 20 metros
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