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AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 

Apresenta-se o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Barigüi mediante a formulação dos objetivos de 
manejo, organização espacial do Parque e entorno imediato (zoneamento e zona de amortecimento, 
respectivamente) e detalhamento de programas específicos, dentre outros. 

O Capítulo 1 traz uma abordagem geral do trabalho, sob a forma de introdução. Por sua vez, o Capítulo 2 
apresenta os objetivos do manejo do Parque Natural Municipal Barigüi. 

O Capítulo 3 discorre sobre a organização espacial do parque, com a contribuição técnica de cada 
especialidade da equipe multidisciplinar componente do trabalho. Nos itens que seguem é detalhada a 
redelimitação da área, o zoneamento (mediante a definição de cada zona, inclusive a zona de amortecimento), 
as áreas de desenvolvimento do Parque (que são os espaços onde os elementos construídos deverão ser 
distribuídos) e a capacidade de carga de cada zona estabelecida. 

O Capítulo 4 apresenta a estruturação da infra-estrutura da unidade de conservação, contemplando a infra-
estrutura de uso e a básica (circulação, saneamento, energia e comunicações). 

Por fim, o Capítulo 5 aborda a implementação de ações, mediante o detalhamento dos Programas de Manejo e 
Desenvolvimento e de Estruturação de Gestão, mediante a definição de diretrizes e normas gerais para a 
gestão. 

O conteúdo deste relatório está embasado no Termo de Referência estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SMMA, 2006), no Roteiro Metodológico de Planejamento de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2002) e 
em normas técnicas e legais pertinentes.  
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111   IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   

 

A sustentabilidade dentro dos limites da capacidade de manutenção dos sistemas ambientais, compreende a 
gestão de recursos e serviços no sentido de assegurar, a partir da orientação de transformações tecnológicas e 
institucionais, a satisfação permanente das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras 
(RODRIGUEZ, 1997). 

Considerando seus recursos, um espaço determinado compreende um capital ambiental, incluindo componentes 
de ordem natural, referentes aos recursos da natureza; humana, relacionados ao conhecimento produzido pelo 
homem; tecnológico, integrado pela infra-estrutura criada pela sociedade; e moral, vinculados à ética e à cultura. 
Na ótica do desenvolvimento sustentável, o capital natural deve ser mantido constante, admitindo-se trocas entre 
os demais (HARDT et al, 2003). 

Entretanto, a heterogeneidade da sociedade conduz à negociação como prática para o consenso entre diversos 
posicionamentos, sejam tecnocêntricos, antropocêntricos ou ecocêntricos, podendo-se interpretar o 
desenvolvimento sustentável como socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente prudente 
(SACHS, 2000). 

No decorrer da história até os dias atuais, são incontáveis as atitudes do homem que reconhecem a necessidade 
do estabelecimento do controle sobre o próprio ser humano, especialmente para proteção de áreas naturais 
(MILANO, 2002). 

Neste contexto, a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000), instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão 
dessas áreas protegidas, além da necessidade de elaboração de um Plano de Manejo (Artigo 27). 

O Plano de Manejo é definido (Artigo 2º, Inciso XVII) como um “documento técnico mediante o qual, com 
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas 
que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 
físicas necessárias à gestão da unidade”. Já o zoneamento (Artigo 2º, Inciso XVI), consiste na “definição de 
setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o 
propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 
alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

Assim sendo, o texto que se segue apresenta o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Barigüi, de acordo 
com as diretrizes legais (BRASIL, 2000) e Roteiro Metodológico de Planejamento de Reservas Biológicas, 
formulado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2002). 
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222   DDDEEEFFFIIINNNIIIÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOOSSS   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   DDDEEE   MMMAAANNNEEEJJJOOO   

 

Considerando as finalidades previstas para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(BRASIL, 2000), Decreto Federal nº 4340, de 22 de agosto de 2002 (BRASIL, 2002a) e as diretrizes propostas 
pelo Roteiro Metodológico de Planejamento de Unidades de Conservação de Proteção Integral (IBAMA, 2002), 
assim como o prescrito pela Lei Municipal nº 9.804, de 03 de janeiro de 2000 (CURITIBA, 2000a) e os estudos 
realizados no diagnóstico, os objetivos específicos de manejo do Parque Natural Municipal Barigüi são: 

 preservar a diversidade biológica e os ecossistemas naturais da área; 

 preservar e restaurar amostras de ecossistemas; assim como recursos de flora e fauna; 

 propiciar o desenvolvimento de pesquisas científicas e o monitoramento ambiental, visando aprofundar 
o conhecimento da unidade, especificamente de seus recursos naturais, tanto físicos quanto bióticos; 

 proteger espécies endêmicas, raras e em perigo de extinção, de modo a garantir sua viabilidade 
ecológica; 

 proteger belezas cênicas, assim como sua qualidade visual, sonora e olfativa, especialmente 
representadas pelos corpos e cursos d’água e maciços florestais; 

 recuperar e conservar o rio Barigüi, seus afluentes e corpos d’água relacionados, em especial pela 
importância dos recursos hídricos para a área; 

 apoiar o desenvolvimento de tecnologias alternativas para a solução de questões relacionadas à 
suscetibilidade física (como erosão e assoreamento), saneamento, drenagem e recuperação de áreas 
alteradas; 

 prover a área de estruturas para o adequado desenvolvimento de atividades realizadas no parque; 

 possibilitar atividades de recreação, interpretação, sensibilização e educação ambiental, difundindo os 
princípios de conservação da natureza e dos recursos histórico-culturais; 

 promover o treinamento e a capacitação de pessoal para as atividades referidas nos itens anteriores. 
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Como objetivos secundários de manejo destacam-se: 

 colaborar com o desenvolvimento regional integrado, por meio de projetos de desenvolvimento 
sustentável do entorno e de práticas conservacionistas de uso do solo nas propriedades da vizinhança; 

 desenvolver ações preservacionistas e conservacionistas no âmbito de toda a Bacia Hidrográfica do Rio 
Barigüi.
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333   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   EEESSSPPPAAACCCIIIAAALLL   

 

 

O presente capítulo trata da redelimitação da área da unidade de conservação, definindo seu zoneamento a 
partir da caracterização das diferentes zonas e do estabelecimento das normas gerais de uso. Ainda, são 
determinadas as áreas de desenvolvimento e as referências para avaliação da capacidade de carga do parque. 

 

 

33..11  RReeddeelliimmiittaaççããoo  ddaa  áárreeaa  

Com vistas à regularização fundiária da unidade de conservação, deverá ser elaborado processo administrativo 
para verificação dos confrontantes do perímetro do parque.  

Ainda, há a necessidade de proteção de 04 áreas potenciais adjacentes ao Parque, a fim de que sejam 
garantidas trocas gênicas e a formação de corredores biológicos. Ainda, futuramente, poderão vir a ser 
incorporadas ao perímetro do Parque. As áreas florestais potenciais são as seguintes (Figura 1), cuja descrição 
está na seqüência: 
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FIGURA 1: CARTA DAS ÁREAS FLORESTAIS DE INTERESSE À PRESERVAÇÃO E CONECTIVIDADE AO PARQUE 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

 área 1 - adjacente ao bosque da porção norte do parque (um de seus principais maciços florestais),    
formando um contínuo florestal. Sua diversidade é alta e a estrutura idêntica à vegetação avançada 
sem dominância do pinheiro-do-Paraná.   
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  área 2 – adjacente ao Parque e ao cemitério Parque Iguaçu (porção oeste), ao norte da avenida 
Cândido Hartmann, fundamental para a conservação, tanto pela alta diversidade de espécies vegetais 
ocorrentes, incluindo-se partes com dossel com pinheiro-do-Paraná, quanto por fazer ligação de forma 
mais ampla entre dois maciços florestais do parque (ao sul e a norte), (Figura 2 e Figura 3). 

  

FIGURA 2: VISTA DA ÁREA FLORESTAL POTENCIAL 2 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

FIGURA 3: VISTA DA ÁREA FLORESTAL POTENCIAL 2 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

 área 3 - adjacente ao Parque (porção oeste), ao sul da avenida Cândido Hartmann. Apesar de suas 
dimensões diminutas, possui vegetação arbórea em fase avançada e é de fundamental importância 
para a formação de um contínuo entre a área atual do parque e a de expansão acima descrita (Figura 4 
e Figura 5). 

  

FIGURA 4: VISTA DA ÁREA FLORESTAL POTENCIAL 3 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

FIGURA 5: VISTA DA ÁREA FLORESTAL POTENCIAL 3 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 
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 área 4 – porção sudoeste do Parque, entre este e a Universidade Tuiuti do Paraná, apresenta 
vegetação em estágio médio de sucessão, que, apesar de atualmente não comportar alta diversidade, 
apresenta potencial para desenvolvimento natural, vindo a alcançar estágio mais avançado (Figura 6 e 
Figura 7). 

  

FIGURA 6: VISTA DA ÁREA FLORESTAL POTENCIAL 4 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

FIGURA 7: VISTA DA ÁREA FLORESTAL POTENCIAL 4 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

 

3.1.1. Instrumentos e mecanismos urbanísticos 

A fim de garantir a preservação das 04 áreas potenciais citadas acima e a formação de corredores biológicos e 
trocas gênicas destas com o Parque, podem ser utilizados alguns mecanismos de incentivo à proteção e 
preservação previstos na Lei Municipal 9.800, de 03 de janeiro de 2000 - Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 
do Município de Curitiba (CURITIBA, 2000b) e/ou instrumentos urbanísticos previstos na Lei Federal nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). 

A Lei Municipal nº 9.800/00 (CURITIBA, 2000b) prevê em seu Artigo 43 que “objetivando a proteção e 
preservação do Patrimônio Cultural, Natural e Ambiental no Município, ao imóvel que compõe esse patrimônio 
poderá ser estabelecida condição especial de ocupação ou, autorizado pelo órgão competente, a transferência a 
terceiros do potencial construtivo permitido no imóvel objeto de limitações urbanísticas, ou aos que doarem ao 
Município o imóvel sob proteção e preservação”.                                                                                                                              

A Lei Municipal N° 9.801, de 03 de janeiro de 2000 (CURITIBA, 2000c) ‘”dispõe sobre os Instrumentos de 
Política Urbana no Município de Curitiba”, dentre eles (Artigo 2º) transferência do potencial construtivo e o 
incentivo à proteção e preservação do patrimônio cultural, natural e ambiental. 

A transferência de potencial construtivo permite nesse caso específico aos proprietários das 04 áreas verdes 
expostas acima, uma compensação em função da preservação ambiental do imóvel. Por meio deste 
instrumento, o potencial construtivo, estabelecido pela lei de zoneamento (não utilizado em função da 



PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARIGÜI 

 

RELATÓRIO FINAL  

8 

preservação do imóvel), pode ser transferido para outra área. Este pode ser negociado no mercado imobiliário 
junto a empreendedores que têm interesse em construir acima dos parâmetros de uma determinada área, mas 
dentro de um limite fixado pela lei (normalmente, acréscimo de dois pavimentos). 

Já o Direito de Preempção, previsto no Estatuto da Cidade (Sessão VIII), trata-se da preferência, por parte do 
poder público, para compra de imóveis de seu interesse no momento de sua venda. Nesse caso específico, os 
proprietários das 04 áreas verdes citadas, no momento de sua venda, terão como comprador preferencial, no 
prazo de cinco anos, a Prefeitura Municipal de Curitiba, com o objetivo da preservação ambiental dessas áreas e 
futura anexação ao Parque Barigüi. 

Ainda, pode-se utilizar a Dação em Pagamento prevista no Artigo 356 a 359 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil (BRASIL, 2002b) em que o credor pode consentir em receber prestação diversa da 
que lhe é devida. A essência da dação em pagamento é a entrega de uma coisa em pagamento de outra que se 
devia, ou seja, é um acordo de vontades entre credor e devedor, por meio do qual o primeiro concorda em 
receber do segundo, para exonerá-lo da dívida, prestação diversa da que lhe é devida. É uma das formas 
consideradas como pagamento indireto visando à extinção de obrigações. No caso específico das 04 áreas 
florestais potenciais, estas podem ser o objeto de dação em pagamento por um devedor ao credor (no caso a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente).  

 

 

33..22  ZZoonneeaammeennttoo  

Segundo o Roteiro Metodológico do IBAMA (2002) o zoneamento constitui um instrumento de ordenamento 
territorial, utilizado como recurso para se atingir melhores resultados no manejo da Unidade, uma vez que 
estabelece usos diferenciados para cada zona, segundo seus objetivos. Possibilita, assim, maior proteção, pois 
cada zona será manejada segundo normas a ela estabelecida. 

O Artigo 2º previsto no SNUC (BRASIL, 2000), em seu Inciso XVI, especifica zoneamento como a “definição de 
setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o 
propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 
alcançados de forma harmônica e eficaz”. Estabelecendo graus diferenciados de proteção e uso para cada 
espaço, constitui instrumento fundamental de ordenamento territorial. 

O zoneamento do Parque Barigüi, detalhado na seqüência, se deu pela divisão de sua área em porções 
homogêneas, com base em interesses ambientais, científicos e recreativos. Esta divisão, efetuada por meio da 
suscetibilidade física, fragilidade biológica, pressão antrópica e qualidade da paisagem, e, principalmente, de 
destino de uso de cada zona, é norteada pelos distintos graus de proteção e intervenção que cada uma das 
zonas poderá receber, variáveis segundo seus objetivos.    
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Para tanto, considerou-se a classificação proposta para o zoneamento de Parques Nacionais (Decreto Federal 
Nº 87.017, de 21 de setembro de 1979 – BRASIL, 1979), o Roteiro Metodológico de Planejamento para 
Reservas Biológicas, Estações Ecológicas e Parques Nacionais (IBAMA, 2002), bem como os dados primários e 
secundários de caracterização da área, as observações de campo e os resultados de pesquisas e consultas 
junto à população e a instituições, respaldadas nos objetivos específicos da UC. 

Ainda, o zoneamento pode ser entendido como um instrumento dinâmico, isto é, a área de determinada zona em 
recuperação, uma vez recuperada, deverá ser incorporada a zona adjacente de características permanentes. O 
inverso também pode ocorrer, ou seja, a área de uma zona permanente que tenha sofrido significativo distúrbio 
passará a compor uma nova zona transitória de recuperação, até que seu estágio de regeneração permita que 
seja incorporada à condição anterior ou outra qualquer, definida segundo critérios técnico-científicos, com base 
nos objetivos da unidade e demais regras estabelecidas no plano de manejo. Não obstante, novas descobertas 
científicas ou estudos específicos de manejo podem produzir informações que permitam definir para certas áreas 
ou setores novas destinações. Nesses casos, também é considerada a condição dinâmica do zoneamento como 
instrumento de ordenamento territorial, respeitando-se, porém, os objetivos básicos estabelecidos para a área e 
as normas gerais e específicas determinadas pelo planejamento. 

 

3.2.1 Critérios de zoneamento 

Dentre as características naturais determinantes para estabelecimento das zonas, destaca-se o grau de 
conservação da vegetação (e, conseqüentemente, dos hábitats da fauna terrestre), correspondendo as áreas 
mais conservadas à zona de maior grau de proteção (Zona Primitiva). Também devem ser destacados os 
aspectos de variabilidade ambiental e singularidade de ambientes da UC. 

Como valores para a conservação, cabe destacar, dentre outros: 

 representatividade – considera-se que a zona de maior grau de proteção (Primitiva) deve proteger 
amostras de recursos naturais mais representativos da UC; estas amostras, porém, devem estar 
presentes não apenas nas áreas mais protegidas, mas também onde possam ser apreciadas pelos 
visitantes. As áreas que requerem manejo direto, envolvendo interferências que impliquem em 
mudanças das condições naturais, devem estar contidas em zonas de média proteção, como a Zona de 
Uso Extensivo, ou de alto grau de intervenção, como a Zona de Recuperação. Os atributos que 
condicionam a criação da UC, devem, sempre que possível, estar presentes neste último tipo de zona 
(Zona de Uso Intensivo), de modo que possam ser apreciados pelos visitantes; 

 suscetibilidade ambiental – as zonas menos restritivas devem servir de proteção às mais restritivas, a 
exemplo da Zona de Uso Extensivo servindo de amortecimento para a Zona Primitiva. 

Também vale ressaltar os critérios relacionados à vocação de uso, como: 
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 potenciais de visitação e para educação ambiental – considerando os usos possíveis na UC, 
principalmente relacionados à recreação e turismo e à interpretação e educação ambiental. A escolha 
das áreas para uso público leva em consideração as restrições ambientais, considerando-se os 
possíveis danos que as diferentes atividades podem causar. As áreas que apresentam potencial para 
uso público são consideradas no estabelecimento do zoneamento dentre as zonas de uso (intensiva, 
extensiva e primitiva) condicionadas à intensidade e ao nível de intervenção requerido pela visitação; 

 presença de infra-estrutura – considerando os usos possíveis a serem destinados às infra-estruturas 
existentes. A maior parte das edificações existentes no Parque Barigüi se integrará à Zona de Uso 
Intensivo. A utilização das vias e trilhas existentes também deve ser compatibilizada com as zonas em 
que se inserem.   

Como critérios de ajuste para localização e limites das zonas, tem-se: 

 nível de pressão antrópica – representando indicativos para a classificação da área em zonas de Uso 
Extensivo (transição) ou de Recuperação; 

 acessibilidade – as zonas de uso mais intenso são aquelas com acesso mais facilitado; 

 gradação de uso – no estabelecimento das zonas é observada a progressividade de proteção. Assim, a 
zona de maior grau de proteção (Zona Primitiva) é envolvida por zona de grau de proteção 
progressivamente menor (Zona de Uso Extensivo). Desta forma, a Zona Primitiva localiza-se em áreas 
mais centrais, de forma a receber os menores impactos e pressões possíveis; 

 percentual de proteção – as zonas de maiores graus de proteção (Zona Primitiva e Zona de Uso 
Extensivo) cobrem áreas percentualmente maiores do que as zonas de maior uso pelo público ou pela 
administração da unidade (Zona de Uso Intensivo e Zona de Uso Especial) (Tabela 1); 

 limites identificáveis na paisagem – na medida do possível, as zonas têm por limites marcos possíveis de 
serem identificados na paisagem. 

 

3.2.2 Definição das zonas 

Observadas as características da área, os objetivos específicos de manejo e respectivos critérios adotados, 
foram estabelecidas oito zonas diferenciadas para o Parque Barigüi, conforme o Mapa 1: 

 Zona Primitiva; 

 Zona de Recuperação para a Zona Primitiva; 

 Zona de Uso Extensivo; 

 Zona de Uso Intensivo; 

 Zona de Uso Especial; 

 Zona Especial do Lago; 
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 Zona de Uso Conflitante; 

 Zona de Preservação de Fundo de Vale. 

A Tabela 1 apresenta a proporcionalidade entre as zonas definidas para o Parque Barigüi.  

TABELA 1: ÁREAS E PROPORCIONALIDADE DAS ZONAS DEFINIDAS PARA O PARQUE BARIGÜI 
Zonas * Área  

(ha) 
Proporção 

% 
Zona Primitiva 13,74 10,45 
Zona de Recuperação para Zona Primitiva 5,02 3,82 
Zona de Uso Extensivo 19,72 14,99 
Zona de Uso Intensivo 28,75 21,86 
Zona de Uso Especial 4,14 3,15 
Zona Especial do Lago 19,86 15,10 
Zona de Uso Conflitante 1,69 1,28 
Zona de Preservação de Fundo de Vale 38,60 29,35 
Área Total 131,52 ** 100 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

NOTA:  
* Cada zona pode ser visualizada no Mapa 1  
 (Zoneamento do Parque Barigüi). 
** Área referente às zonas do Parque excluindo-se o rio Barigüi e demais drenagens do Parque, que totalizam uma área de 140,00 ha. 
 

A configuração atual do zoneamento para o Parque Barigüi partiu do princípio de criação do Parque como sendo 
um local para “saneamento” e “contenção de cheias”, a partir da formação de um lago pelo represamento do rio 
Barigüi e ainda, com ênfase em “recreação”, “lazer” e “ecologia”. Dessa forma, verifica-se que a maior proporção 
de área em relação às demais zonas é da Zona de Preservação de Fundo de Vale (29,35%). Muito embora 
apresente ênfase à conservação ambiental por meio das Zonas de Uso Primitivo e de Recuperação, ainda 
existem áreas voltadas à recreação e lazer da população (Zona de Uso Intensivo, 21,86%; Zona de Uso 
Especial, 3,15% e Zona de Uso Conflitante, 1,28%). A Zona de Uso Extensivo (14,99%) possibilita tanto a 
conservação quanto o uso público com certas preocupações e regras preestabelecidas para o exercício das 
atividades, de modo consciente e voltado à conservação do meio ambiente.  

De modo geral, o objetivo principal do zoneamento é que este proporcione o equilíbrio entre a preservação e 
conservação do meio ambiente e o uso da coletividade. 

 

3.2.2.1 Zona Primitiva 

Compreende áreas naturais com pequena ou mínima intervenção humana, podendo conter espécies da flora e 
da fauna de relevante valor científico e ecológico.  

É constituída pelo principal maciço florestal do parque (porção oeste) e parte da área de aluvião (porção norte), 
correspondendo à área total de 13,74 ha. Subdivide-se em duas sub-zonas específicas: 
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 ZPri-1 – localizada na porção oeste do parque (coordenadas médias: X 669.990,05; Y 7.187.027,95), 
compreende 9,21 ha e comporta amostras dos ecossistemas naturais de vegetação característica da 
Floresta Ombrófila Mista em fase avançada de sucessão secundária, que corresponde às áreas mais 
conservadas da unidade, havendo alguns exemplares de pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia) 
(Figura 8). É interceptada por trilhas em leito natural (Figura 9), córregos e Zona de Preservação de 
Fundo de Vale, sendo circundada pela Zona de Uso Extensivo e pela Zona de Recuperação para Zona 
Primitiva; 

 ZPri-2 – localizada na porção norte do parque (coordenadas médias: X 670.289,34; Y 7.187.755,81), 
compreende 4,53 ha e comporta amostras dos ecossistemas naturais de vegetação característica da 
Floresta Ombrófila Mista Aluvial (Figura 10). É circundada pela Zona de Uso Extensivo e pela Zona de 
Preservação de Fundo de Vale. 

   

FIGURA 8: VISTA DA ZONA PRIMITIVA 1, AO FUNDO 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

FIGURA 9: VISTA DA TRILHA EM LEITO NATURAL NA ZONA 
PRIMITIVA 1  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

 

 

FIGURA 10: VISTA DA ZONA PRIMITIVA 2 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 
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3.2.2.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do manejo desta zona consiste em conservar a paisagem natural e a biodiversidade, assim 
como propiciar e facilitar atividades de pesquisa científica e interpretação e educação ambiental.  

 

3.2.2.1.2 Objetivos específicos 

 garantir a manutenção da biodiversidade; 

 favorecer a evolução natural das espécies e ecossistemas, conformando-se em refúgio de vida silvestre 
e banco genético; 

 propiciar o desenvolvimento de pesquisas científicas e interpretação e educação ambiental, por meio de 
trilhas interpretativas monitoradas, sem causar perturbações aos ambientes naturais. 

 

3.2.2.1.3 Parâmetros de uso 

O Quadro 1 sintetiza as principais atividades permitidas e proibidas na Zona Primitiva. 

QUADRO 1: PARÂMETROS DE USO DA ZONA PRIMITIVA 
Atividades permitidas 
Realização de pesquisa científica 
Monitoramento ambiental 
Visitação monitorada nas trilhas (porção oeste) visando à interpretação e educação ambiental 
Proteção 
Fiscalização 
Atividades proibidas 
Implantação de qualquer tipologia de infra-estrutura, à exceção de instalações de escala reduzida que sirvam 
de apoio às atividades permitidas 
Tráfego de veículos nesta zona, exceto em casos de necessidade de proteção da unidade e serviços 
Alargamento das trilhas 
Geração de efluentes, ruídos e resíduos 
Fonte: elaborado com base em IBAMA, 2002 
 

3.2.2.2 Zona de Recuperação para a Zona Primitiva 

É aquela que contêm áreas consideravelmente antropizadas, constituída, em grande parte, por ecossistemas 
parcialmente degradados, que devem ser recuperados de forma a atingir adequado estado de conservação. 
Dessa forma, caracteriza-se como uma zona provisória, pois, uma vez restaurada, será incorporada novamente 
a uma das zonas permanentes (no caso, a Primitiva). As espécies exóticas introduzidas deverão ser removidas e 
a restauração deverá ser natural ou naturalmente induzida. Cabe ressaltar que para as espécies exóticas 
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introduzidas da fauna como os sagüis, gansos, dentre outros, deve ser realizado estudo para identificação dos 
impactos destas sobre as espécies nativas e caso necessário, realizar a retirada dos mesmos, mediante estudo 
específico. 

As Zonas de Recuperação para Zona Primitiva compreendem o total de 5,02 ha do parque, sendo constituídas 
por duas subzonas:  

 ZRecZPri-1 – localizada na porção oeste do parque e a sudoeste da Zona Primitiva 1 (coordenadas 
médias: X 669.681,74; Y 7.186.823,48), e compreende 3,90 ha. Parte desta área deverá sofrer 
intervenção para agilizar sua recuperação, enquanto em outras, a recuperação se dará 
espontaneamente (Figura 11); 

 ZRecZPri-2 - localizada na porção noroeste do parque e a oeste da Zona Primitiva 2 (coordenadas 
médias: X 670.081,62; Y 7.187.873,69), compreende 1,12 ha. Da mesma forma que a anterior, parte 
desta área deverá sofrer intervenção para agilização da sua recuperação, enquanto em outras, a 
recuperação se dará de forma espontânea.  

  

FIGURA 11: VISTAS DA ZONA DE RECUPERAÇÃO PARA ZONA PRIMITIVA 1 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

3.2.2.2.1 Objetivo geral 

Esta zona tem como objetivo geral deter a degradação ambiental e proporcionar a restauração ou recuperação 
dos ambientes naturais.  
 

3.2.2.2.2 Objetivos específicos 

 conter o processo de degradação dos recursos, fornecendo condições para a regeneração natural ou 
induzindo o processo de recuperação; 

 restaurar áreas que foram antropicamente alteradas;  
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 propiciar atividades de pesquisa científica e monitoramento ambiental.  

 

3.2.2.2.3 Parâmetros de uso 

O Quadro 2 sintetiza as principais atividades permitidas e proibidas na Zona de Recuperação. 

QUADRO 2: PARÂMETROS DE USO DA ZONA DE RECUPERAÇÃO 
Atividades permitidas 
Proteção 
Fiscalização 
Realização de pesquisa cientifica 
Realização de práticas de recuperação ambiental 
Realização de atividades de educação ambiental monitorada 
Monitoramento ambiental 
Usos proibidos 
Circulação de pessoas, exceto nos casos de atividades monitoradas de educação ambiental e recuperação  
Circulação de bicicletas e quaisquer veículos motorizados 
Construção de edificações  
Plantio de espécies exóticas 
Geração de efluentes, ruídos e resíduos 
 
Fonte: elaborado com base em IBAMA, 2002 
 

 

3.2.2.3 Zona de Uso Extensivo 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar alguma alteração humana. 
Engloba amostras de diferentes ambientes, caracterizando-se, inclusive, como área circundante da Zona 
Primitiva e como “zona de transição” entre esta e as zonas de Uso Intensivo e de Uso Especial. Corresponde à 
área total de 19,72 ha, constituída por duas sub-zonas: 

 ZUExt-1 – constituída por uma faixa de 20 metros em torno da Zona Primitiva e da Zona de 
Recuperação para Zona Primitiva (porção oeste). Compreende 5,62 ha e tem a função de estabelecer a 
transição da Zona Primitiva com a Zona de Uso Intensivo (em sua porção interna) e com o ambiente 
externo ao perímetro do parque (Figura 12); 

 ZUExt-2 – localizada na porção norte do parque, compreende 14,10 ha e comporta amostras da 
Floresta Ombrófila Mista em fase avançada de sucessão secundária (coordenadas médias: 
X 670.505,12; Y 7.187.853,33), com acesso ao público (pedestres e ciclistas) nas trilhas existentes em 
pavimentação em anti-pó (Figura 13). 
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FIGURA 12: VISTA DA ZONA DE USO EXTENSIVO 1 (FAIXA DE 20 
METROS), PORÇÃO OESTE DO PARQUE 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

FIGURA 13: VISTA DA ZONA DE USO EXTENSIVO A PARTIR DA 
TRILHA (ANTI-PÓ), PORÇÃO NORTE DO PARQUE 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

3.2.2.3.1 Objetivo geral 

Esta zona tem por objetivo geral manter um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar de permitir 
acesso ao público e facilidades mínimas para fins educacionais e de recreação. 
 

3.2.2.3.2 Objetivos específicos 

 estabelecer região de transição entre os maciços florestais e áreas edificadas, estruturas locais de uso 
intensivo do parque; 

 proporcionar alternativas de visitação pública de baixo impacto na unidade, por meio da  utilização de 
trilhas interpretativas monitoradas ou auto-guiadas e contemplação da natureza; 

 oferecer acesso e facilidades ao público, com fins educativos; 

 propiciar facilidades para o desenvolvimento de pesquisas científicas que não impliquem em alterações 
no ambiente natural. 

 

3.2.2.3.3 Parâmetros de uso 

O Quadro 3 sintetiza as principais atividades permitidas e proibidas na Zona de Uso Extensivo. 

QUADRO 3: PARÂMETROS DE USO DA ZONA DE USO EXTENSIVO 
Atividades permitidas 
Utilização de trilhas (caminhadas/cooper e bicicletas) 
Educação ambiental 
Utilização e manutenção das churrasqueiras existentes 
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Instalação de equipamentos simples para interpretação dos recursos naturais 
Instalação de placas interpretativas e iluminação 
Instalação de pontos de descanso  
Proteção 
Fiscalização 
Monitoramento ambiental 
Atividades proibidas 
Circulação de quaisquer veículos motorizados, exceto em casos de necessidade de proteção da unidade, 
serviços e acesso ao estacionamento existente 
Venda de alimentos ou outros produtos 
Implantação de novas churrasqueiras ou qualquer infra-estrutura além da permitida 
Geração de efluentes, ruídos e resíduos  
Fonte: elaborado com base em IBAMA, 2002 
 

 

3.2.2.4 Zona de Uso Intensivo  

É aquela constituída por áreas alteradas, embora deva manter o ambiente o mais próximo possível do natural, 
destinada a facilitar a recreação intensiva (caminhadas/cooper, práticas esportivas, contemplação, dentre outras 
formas de lazer) e a educação ambiental em harmonia com o meio, através de infra-estrutura adequada, 
fiscalização, apoio e demais estruturas correlatas (Figura 14 e Figura 15). 

De maneira geral, a Zona de Uso Intensivo corresponde às áreas de antropismo: cobertura vegetal não arbórea, 
pistas de caminhada/cooper e ciclovias, edificações, canchas e outros espaços construídos; ainda, corresponde 
às vias de circulação de veículos com pavimentação asfáltica (Alameda Ecológica Burle Marx). 

  

FIGURA 14: VISTAS DA ZONA DE USO INTENSIVO PARA LAZER E RECREAÇÃO 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 
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FIGURA 15: VISTAS DA ZONA DE USO INTENSIVO  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

3.2.2.4.1 Objetivo geral 

O objetivo geral da zona é o de facilitar a recreação e a educação ambiental em harmonia com o meio, além de 
orientar o fluxo de visitantes por meio das placas sinalizadoras. 

 

3.2.2.4.2 Objetivos específicos 

 propiciar modalidades de atividades de recreação e lazer, compatíveis com os princípios gerais de 
conservação da natureza e com os demais objetivos do parque;  

 abrigar infra-estrutura básica para o visitante, proporcionando sua recepção e o fornecimento de 
informações gerais acerca da unidade; 

 tratar paisagisticamente o entorno das edificações a serem conservadas, de modo a valorizá-las, 
respeitando-se as características paisagísticas gerais do parque; 

 promover a proteção e conservação das edificações com conotação histórico-cultural (Bistrô e Museu 
do Automóvel) no sentido de evitar sua descaracterização. 

 

3.2.2.4.3 Parâmetros de uso 

O  Quadro 4 sintetiza as principais atividades permitidas e proibidas na Zona de Uso Intensivo. 
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QUADRO 4: PARÂMETROS DE USO DA ZONA DE USO INTENSIVO 
Atividades permitidas 
Utilização das pistas de caminhada/cooper e ciclovias 
Utilização do gramado e realização de piqueniques 
Utilização das churrasqueiras 
Contemplação da natureza 
Realização de práticas fotográficas 
Desenvolvimento de serviços autorizados, como: lanchonetes, bares, restaurante, sanitários, estacionamento 
e outros compatíveis com a conservação da área 
Realização de eventos regulamentados pela SMMA em lei específica 
Instalação de equipamentos de lazer e esportes  
Funcionamento de Centro de Recepção e Educação Ambiental 
Usos proibidos 
Tráfego com veículos ou bicicletas em áreas destinadas a pedestres e vice-versa 
Trânsito com cavalos, à exceção da Polícia Militar montada 
Geração de qualquer tipo de poluição: residual, visual, sonora, atmosférica, hídrica e outras 
Desenvolvimento de atividades econômicas sem autorização da SMMA 
Realização de eventos particulares, de cunho religioso ou atentatório aos bons costumes e político (à exceção 
daqueles determinados pelo poder público Federal) 
Realização de eventos não regulamentados pela SMMA em lei específica 
Realização de qualquer prática que comprometa o patrimônio público do parque 
Utilização de fogos de artifício e fogueiras 
Realização de atividades no lago 
Fonte: elaborado com base em IBAMA, 2002 
 

3.2.2.5 Zona de Uso Especial 

É aquela onde estão localizadas as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da unidade de 
conservação, correspondendo a área de 4,14 ha, sendo composta por três subzonas:  

 ZE-SMMA – Zona Especial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), localizada na porção 
nordeste do Parque (coordenadas médias: X 670.767,88; Y 7.187.967,66), compreende a SMMA e o 
Grupo Escoteiro Tapejara, com área de 2,74 ha; 

 ZE-GM – Zona Especial da Guarda Municipal, localizada na porção central do Parque, acima da 
Avenida Cândido Hartmann (coordenadas médias: X 670.189,10; Y 7.187.256,85), compreende a 
Guarda Municipal e área de 0,96 ha; 

 ZE-ADM – Zona Especial de Administração do Parque, localizada na porção oeste do Parque, acima da 
Avenida Cândido Hartmann (coordenadas médias: X 670.119,20; Y 7.187.484,58), compreende a área 
atual da administração/manutenção, com área de 0,44 ha (Figura 16). 
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FIGURA 16: VISTA DA ZONA DE USO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE (ZE-ADM) 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

3.2.2.5.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desta zona consiste em propiciar a infra-estrutura necessária às atividades operacionais, 
administrativas e de fiscalização do parque, visando minimizar os impactos e os efeitos das interferências 
humanas no ambiente natural. 

 

3.2.2.5.2 Objetivos específicos 

 realizar a administração geral do Parque; 

 regulamentar, monitorar, controlar e fiscalizar a operação de equipamentos, instalações, atividades e 
serviços realizados nestas áreas, em conjunto com os órgãos competentes. 

 

3.2.2.5.3 Parâmetros de uso 

O Quadro 5 sintetiza as principais atividades permitidas e proibidas na Zona de Uso Especial. 

QUADRO 5: PARÂMETROS DE USO DA ZONA DE USO ESPECIAL 
Atividades permitidas 
Realização de atividades de administração, operacionalização e fiscalização do parque  
Armazenamento temporário, em contêineres adequados, dos resíduos sólidos coletados no parque  
Usos proibidos 
Trânsito de visitantes e pessoas não autorizadas 
Realização de atividades de lavagem e manutenção de equipamentos, veículos e maquinários diretamente 
sobre o solo, sem coleta e destinação adequada dos efluentes 
Fonte: elaborado com base em IBAMA, 2002 
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3.2.2.6 Zona Especial do Lago 

Compreende a área composta pelo lago do Parque Barigüi, na porção sul, correspondendo à área de 19,86 ha 
(coordenadas médias: X 669.915,64 ; Y 7.186.445,41) (Figura 17). 

  

FIGURA 17: VISTAS DA ZONA ESPECIAL DO LAGO (LAGO DO PARQUE) 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

3.2.2.6.1 Objetivo geral 

Esta zona tem como objetivo geral de manejo propiciar as atividades de recuperação da qualidade hídrica do 
lago do Parque e seu monitoramento, além de regulamentar as atividades permitidas nesta área.  

 

3.2.2.6.2 Parâmetros de uso 

O Quadro 6 sintetiza as principais atividades permitidas e proibidas na Zona Especial do Lago 

QUADRO 6: PARÂMETROS DE USO DA ZONA ESPECIAL DO LAGO 
Atividades permitidas 
Realização de pesquisas científicas¹ 
Monitoramento dos recursos hídricos¹ 
Recuperação ambiental (dragagens)¹ 
Usos proibidos 
Realização de atividades de recreação, como: natação, pesca, pedalinho, canoagem, mergulho, ski-aquático, 
remo, vela e afins. 
Lançamento de alimentos e objetos no lago do Parque  
Introdução de animais exóticos 
Fonte: elaborado com base em IBAMA, 2002 
NOTAS: 
1 Mediante autorização da SMMA. 
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3.2.2.7 Zona de Preservação de Fundo de Vale 

Compreende as Áreas de Preservação Permanente (APPs) ao longo dos corpos d’água e nascentes localizados 
no interior do parque, conforme estabelecido pela Lei Federal Nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código 
Florestal (BRASIL, 1965) e leis complementares. Compreende a área total de 38,60 ha, visualizada na Figura 18 
e Figura 19. 

  

FIGURA 18: VISTA AO FUNDO DA ZONA DE PRESERVAÇÃO DE 
FUNDO DO VALE (VEGETAÇÃO ARBÓREA) 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

FIGURA 19: VISTA AO FUNDO DA ZONA DE PRESERVAÇÃO DE 
FUNDO DO VALE (VEGETAÇÃO GRAMÍNEA) 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

 

3.2.2.7.1 Objetivo geral 

Esta zona tem o objetivo geral de preservar as Áreas de Preservação Permanente (APPs), assim como propiciar 
a recomposição da mata ciliar.  

 

3.2.2.7.2 Objetivos Específicos 

 preservar os recursos hídricos; 

 propiciar melhor qualidade paisagística; 

 manter a estabilidade geológica; 

 preservar  biodiversidade. 

 

3.2.2.7.3 Parâmetros de uso 

O Quadro 7 sintetiza as principais atividades permitidas e proibidas na Zona de Preservação de Fundo de Vale.  
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QUADRO 7: PARÂMETROS DE USO DA ZONA DE PRESERVAÇÃO DE FUNDO DE VALE 
Atividades permitidas 

Realização de atividades de recuperação e recomposição vegetal nas APPs e áreas do Parque, 

Acesso de visitantes apenas na ZPFV ao redor do lago 
Usos proibidos 

Remoção de espécies nativas 

Acesso de visitantes na ZPFV dos demais cursos d’água 
Fonte: elaborado com base em IBAMA, 2002 

 

3.2.2.8 Zona de Uso Conflitante 

É aquela constituída por áreas destinadas à infra-estrutura pública, como por exemplo, vias ou rodovias, as 
quais estão inseridas no perímetro do parque, cujos usos e finalidades, estabelecidos antes da criação da 
unidade, conflitam com os objetivos de conservação da área protegida. Compreende a porção da Avenida 
Cândido Hartmann, a qual intercepta o parque no sentido leste-oeste (Figura 20), com a área correspondendo a 
1,69 ha (coordenadas médias: X 670.193,00; Y 7.187.160,74). 

  

FIGURA 20: VISTAS DA ZONA DE USO CONFLITANTE (AVENIDA CÂNDIDO HARTMANN) 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

3.2.2.8.1 Objetivo geral 

Esta zona tem por objetivo geral adequar a situação existente, estabelecendo procedimentos que minimizem os 
impactos sobre a unidade. 

 

3.2.2.8.2 Objetivos específicos 

 minimizar os impactos decorrentes das atividades de manutenção e/ou ampliação das infra-estruturas; 

 minimizar os impactos provenientes de possíveis acidentes com cargas perigosas. 
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3.2.2.9 Zona de Amortecimento 

A importância da Zona de Amortecimento (ZA) se dá no sentido de promover a integração das áreas protegidas 
com o desenvolvimento das áreas de entorno, considerando os aspectos que regem o desenvolvimento das 
comunidades adjacentes como elemento chave para o sucesso da implementação de ações de conservação da 
biodiversidade na região de inserção da Unidade. 

Outro aspecto importante reside no intercâmbio que esta zona proporciona com as comunidades locais, 
considerando a relação entre o homem e o ambiente que circunda a área protegida para a introdução do manejo 
sustentável dos recursos naturais. 

De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000 (Artigo 2º, Inciso XVIII – BRASIL, 2000) a ZA compreende o entorno 
da unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com 
o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. O limite de 10 km (Resolução CONAMA no 13, 
de 06 de dezembro de 1990 – BRASIL, 1990) no entorno da unidade de conservação deve ser o ponto de 
partida para a definição da Zona de Amortecimento.  

Conforme IBAMA (2002), áreas urbanas já estabelecidas não são consideradas como ZA. Neste contexto, o 
Parque Barigüi, dada a sua situação geográfica, inserido no perímetro urbano de Curitiba, não teria uma ZA 
representativa.  

Desse modo, a Zona de Amortecimento do Parque Barigüi (Figura 21) foi definida, segundo apontamentos da 
SMMA, de forma a incluir os lotes do entorno imediato ao Parque, já “sinalizados” por alguma restrição ambiental 
junto ao Serviço de Conservação e Manutenção de Parques, integrante do Departamento de Parques e Praças 
(MAPP) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Foram utilizados limites identificáveis na paisagem, 
como o arruamento, visando facilitar sua identificação em campo.  

Ainda, há que se considerar para a definição da ZA o chamado Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 
conforme previsto em lei (IBAMA, 2002). 

  

FIGURA 21: VISTAS DA ZONA DE AMORTECIMENTO 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 
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3.2.2.9.1 Objetivo geral 

Proteger os remanescentes florestais e a integridade da paisagem, previstos na legislação vigente, na região de 
entorno do Parque Barigüi. 
 

3.2.2.9.2 Objetivos específicos  

 minimizar os impactos e ordenar o uso e ocupação das atividades antrópicas ocorridas na região do 
entorno da área do parque de forma a diminuir suas conseqüências sobre a unidade; 

 incentivar iniciativas de conservação ambiental nas áreas de entorno; 

 incentivar a criação de corredores ecológicos entre os fragmentos florestais da região; 

 permitir a migração da fauna entre os fragmentos; 

 incentivar o desenvolvimento de pesquisa científica e monitoramento nas áreas elencadas como de 
interesse à preservação, desde que autorizadas pelo proprietário e SMMA. 

 

3.2.2.9.3 Parâmetros de uso 

O Quadro 8 sintetiza as principais atividades permitidas e proibidas na Zona de Amortecimento.  

QUADRO 8: PARÂMETROS DE USO DA ZONA DE AMORTECIMENTO 
Atividades permitidas 

Recuperação de áreas degradadas ¹ 

Recomposição da vegetação ¹ 

As edificações e usos devem seguir os parâmetros da legislação vigente e ainda, passar por análises da 
SMMA quanto aos imóveis sinalizados com “alerta” 
Usos proibidos 

Implantação de atividade potencialmente poluidora 

Uso de agrotóxicos 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 
NOTA: 
¹ mediante autorização e aprovação do projeto pela SMMA 
 
 

3.2.2.9.4 Descrição da Zona de Amortecimento 

De modo geral, a Zona de Amortecimento do Parque Barigüi corresponde aos lotes “sinalizados” com alguma 
restrição ambiental, conforme o Mapa 2 e com a seguinte descrição: 

Inicia-se no Vértice 01 (669076,35 e 7186441,74) seguindo 936 m pela Rodovia BR-277 na direção sudeste até 
encontrar o Vértice 02 (669890,72 e 7185996,25). Percorre 171 m a nordeste pela rua Cosme L. Gomm até 
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alcançar o córrego Campina do Siqueira, onde se situa o Vértice 03 (670015,03 e 7186113,96). Segue o curso 
do citado córrego, pela Rua Carlos Fracaro a distância de 259 m por linha seca até alcançar o Vértice 04 
(670266,52 e 7186039,57). Segue um trecho de 182 m pela Rua Otelo Queirolo na direção norte, onde está o 
Vértice 05 (670261,01 e 7186217,28). Segue pela Rua Lúcio Rasera 56 m, na direção leste até encontrar a Rua 
Luiz Leitner. Percorre 64 m pela Rua Luiz Leitner, na direção noroeste onde se localiza o Vértice 06 (67293,09 e 
7186297,11). Segue na direção nordeste 307 m pela Rua Pedro Foltran até alcançar a Rua Amabile Scaletti 
(Vértice 07 670574,51 e 7186419,85). Segue a noroeste a distância de 108 m até o Vértice 08 (67533,85 e 
7186520,1). Continua pela Rua Jacob Foltran 120 m, a nordeste, onde se situa o Vértice 9 (670644,43 e 
7186568,12). Segue 217 m na direção noroeste pela Rua Joaquim Ignácio Taborda Ribas até o Vértice 10 
(670562,64 e 7186767,4), percorre o trecho de 221 m da Rua Pedro Nolasko Pizzato em direção nordeste até o 
Vértice 11 (670767,89 e 7186848,17). Segue 161 m pela Rua Humberto Bevervanso a noroeste, intercepta a 
Rua Ângelo Maestrelli e continua nordeste pelo limite de alguns lotes até alcaçar a Rua Pedro Nogarolli, onde se 
localiza o Vértice 12 (670666,82 e 7187335,76). Segue pela Rua Pedro Nogarolli 230m, onde se localiza o 
Vértice 13 (670881,62 e 7187415,25) a partir do qual parte na direção Sudeste na Rua Gen. Agostinho P. Alves 
Filho 107 m ao encontro do Vértice 14 (670918,69 e 7187320,59). Percorre 100 m em linha seca pela Rua 
Romano Bertagnoli, na direção nordeste até o Vértice 15 (671011,79 e 7187356,46). Deste Vértice, continua a 
nordeste pela Rua Edmundo Saporski, até o Vértice 16 (670958,38 e 7187625,27). Prossegue a leste a 
distância de 68m pela Rua Alcides Munhoz até a esquina da quadra. Entra na Rua Des. Otávio do Amaral, 
percorre o trecho de 53 m até a Rua Paulo Martins, onde está o Vértice 17 (671007,64 e 7187681,42). Continua 
pela citada rua na direção leste 186m até interceptar a Rua Victor Burda, localizando o Vértice 18 (671182,54 e 
7187702,59). Percorrendo 327m a noroeste o limite físico de alguns lotes, ultrapassando a Avenida Manoel 
Ribas, até o Vértice 19 (671108,91 e 7188011,1) e a partir de então, continua na mesma direção noroeste até 
defrontar a Rua Izidoro Chanoski onde está o Vértice 20 (670986,67 e 7188223,27). Prossegue na direção leste 
pela Rua Lima que se direciona a Rua Odilon Ribas, a qual não possui saída, retornando então para a Rua 
Máximo, até o cruzamento desta com a Rua Batista Pessine, localizando o Vértice 21 (670467,54 e 7188331,4). 
Percorre esta mesma rua 179m, até Vértice 22 (670293,21 e 7188297,49) de onde segue na direção Norte a 
distância de 80m tangenciando lotes, até a Rua Olympio Trombini Weigert, alcançando o Vértice 23 (670193,37 
e 7188324,49). A partir daí segue em linha seca a noroeste o percurso de 248 m até o Vértice 24 (669972,81 e 
7188470,16). Segue pela Rua Antônio Falcão a distância de 180m, na direção Sudoeste, até alcançar a Rua 
Ângelo Domingos Durigan onde está o Vértice 25 (669885,42 e 7188313,29). Prossegue por essa rua, a 
sudeste 140m ao encontro da Avenida Manuel Ribas, Vértice 26 (669969,47 e 7188201,45). Segue em linha 
seca a partir da Avenida Manuel Ribas a distância aproximada de 360m adjacente ao limite de diversos lotes 
próximos ao limite do parque, até encontrar o final da rua David M. Lass Vértice 27 (669888,74 e 7187834,46), 
onde muda de direção à oeste em linha sinuosa, acompanhando o curso do Rio Cascatinha até confrontar com o 
perímetro do Cemitério Parque Iguaçu no Vértice 28 (669776,56 e 7187872,68). Segue o perímetro (lateral 
oeste) do cemitério na direção Sudoeste, a trajetória de 433m até localizar o Vértice 29 (669606,82 e 
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7187510,89). Prossegue na direção norte acompanhando o percurso da Rua Nicolau José Gravina em trajeto 
curvilíneo e depois na direção noroeste até o Vértice 30 (669536,55 e 7187633,94). Prossegue a sudoeste a 
distância de 221m entre lotes, até o Vértice 31 (669476,57 e 7187421,54). Muda de direção, noroeste distando 
41m do Vértice 32 (669441,24 e 7187454,58). Contorna o limite físico do lote, na direção sudoeste, percorrendo 
236m para o encontro com o Vértice 33 (669367,17 e 7187230,08) na Av. Cândido Hartman. Segue por esta 
avenida, na direção leste, a distância de 57m até o Vértice 34 (669423,32 e 7187216,04). Então, continua 
adjacente ao conjunto de lotes na direção sul, a distância de 314m, até o Vértice 35 (669411,48 e 7186889,75). 
Continua em pequeno trecho de 20 m a leste e prossegue na direção sul pelo limite do Parque Barigüi a 
distância de 130m onde está o Vértice 36 (669427,90 e 7186759,25), a partir do qual se desliga do limite do 
parque, direcionando-se a oeste 15m. Continua a oeste a distância de 47m, entre lotes e 91m na direção norte 
onde está o Vértice 37 (669366,13 e 7186887,56).  Direciona-se a sudoeste 117m até alcançar a Rua Pedro 
Leitoles, localizando o Vértice 38 (669259,07 e 7186842,27). Prossegue na direção sul pela Rua Jorge Dall’igna 
o trajeto de 321 m, chegando à Rua Batista Ganz onde se situa o Vértice 39 (669244,63 e 7186521,72). Por fim 
segue trajeto da Rua Batista Ganz, por 208 m até o encontro do Vértice de partida ou Vértice 40.  
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3.2.2.10 Zona de Transição 

Além da Zona de Amortecimento optou-se por criar uma Zona de Transição, de aproximadamente 500 m do 
perímetro do Parque (Figura 22), tendo o intuito principal de assegurar os parâmetros de uso e ocupação do solo 
atuais, caso haja futuramente novas discussões (revisão) do zoneamento de Curitiba. 

Para tanto, foram aplicados critérios para inclusão e exclusão de áreas para compor a Zona de Transição, 
aproximando-a ou afastando-a do Parque Barigüi, considerando-se, em especial o zoneamento vigente (Lei 
Municipal nº 9800/00 – CURITIBA, 2000b).  

 

3.2.2.10.1 Critérios de inclusão 

Os critérios utilizados inicialmente para delinear a Zona de Transição (Figura 22) consideraram a identificação 
dos ambientes, bem como suas potencialidades e fragilidades para orientação de seu manejo, assim como 
zonas de menores ocupações ou densidades (CURITIBA, 2000d): 

 Zona Residencial 1 (ZR-1) – predomínio de usos residenciais unifamiliares, alturas máximas de 02 
pavimentos e lotes mínimos de 15x600m. Esta zona é a predominante da Zona de Amortecimento e 
onde estão inseridas: 

o as áreas florestais com importante qualidade vegetacional – localizadas na porção oeste e leste do 
Parque, a fim de garantir sua preservação e a formação de corredores biológicos possibilitando 
trocas gênicas entre a Unidade e essas áreas do entorno; 

o a Universidade Tuiuti do Paraná; 

o o Cemitério Parque Iguaçu. 

 Zona Residencial Santa Felicidade (ZR-SF) – predomínio de usos residenciais unifamiliares, sendo 
também permitidas: habitações institucionais, uso comunitário 11 e comércio e serviço vicinal 1 e 22. 
Alturas máximas de 02 pavimentos e lotes mínimos de 15x600m. Esta zona compreende pequena 
porção da zona de amortecimento, ao norte. 

 Setor Especial de Vias Coletoras 1 (SVB-Coletora 1) – integrante do Sistema Viário Básico de Curitiba. 
As vias coletoras 1 caracterizam-se por vias com média extensão e integradas ao sistema viário 
principal, que já concentram o tráfego local e o comércio e serviço de médio porte de atendimento à 
região. Inserem-se na zona de amortecimento dois setores de vias coletoras 1: 

o Avenida Cândido Hartmann (porção central do Parque);    

o Rua Ângelo Domingos Durigan (porção nordeste do Parque).                                     
                                                           
1 O Uso Comunitário 1 compreende as seguintes atividades: ambulatório, assistência social biblioteca, ensino pré-escolar, escola especial, dentre outros 
(CURITIBA, 2000d). 
2 Comércio e Serviço Vicinal 1 e 2 compreendem as seguintes atividades: açougue, bares, lanchonetes, livrarias, drogarias, consultórios, dentre outros 
(CURITIBA, 2000d). 
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3.2.2.10.2 Critérios de exclusão 

Não foram incluídas na Zona de Transição e Amortecimento (dentro dos 500 metros): 

 Zona Residencial 2 (ZR-2) – predomínio de usos residenciais unifamiliares, sendo também permitidas: 
habitações institucionais, comércio e serviço vicinal 1 e 2 e indústria tipo 13. Alturas máximas de 02 
pavimentos e lotes mínimos de 12x360m (adensamento maior que a ZR-1), localizada na porção 
nordeste e leste do Parque); 

 Zona Residencial 3 (ZR-3) – predomínio de usos residenciais unifamiliares, sendo também permitidas: 
habitações coletivas e institucionais, comércio e serviço vicinal 1 e 2 e indústria tipo 1. Alturas máximas 
de 03 pavimentos e lotes mínimos de 12x360m, localizada na porção sudeste do Parque); 

 Setor Especial de Vias Setoriais (SVB-Setoriais) – compreende a BR-277. Assim como esta rodovia, 
foram excluídas da zona de amortecimento as zonas adjacentes ao sul da rodovia, quais sejam: Zona 
de Serviços 1 (ZS-1) e a Zona de Transição – Nova Curitiba (ZT-NC). 

 

FIGURA 22: CARTA DA ZONA DE TRANSIÇÃO AO PARQUE BARIGÜI 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2007 

                                                           
3 A Indústria Tipo 1 compreende as seguintes atividades: confecção de cortinas, malharia, fabricação de produtos, dentre outros (CURITIBA, 2000b). 
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33..22  NNoorrmmaass  ddoo  mmaanneejjoo  ddaa  uunniiddaaddee  

As normas gerais de utilização do Parque Barigüi destinam-se a indicar as diretrizes gerais de manejo da 
Unidade que consistem de procedimentos gerais a serem adotados, de modo a servir como orientação 
institucional às ações e restrições que se fizerem necessárias ao manejo da área (IBAMA, 2002). As normas 
apresentadas para as zonas de uso encontram-se em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 9.985/00 
(BRASIL, 2000) em seus artigos 25 e 27 e, o Decreto Federal nº 4.340/02 (BRASIL, 2002a). 

 É proibido afixar qualquer tipo de propaganda (placas, faixas, cartazes) ou quando autorizadas não 
poderão ser afixadas nos equipamentos do Parque, árvores ou vias acesso; 

 São proibidos o ingresso e a permanência na unidade de pessoas portando armas, materiais ou 
instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a quaisquer outras atividades prejudiciais à fauna ou 
à flora; 

 É vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de interesse da unidade; 

 É proibido praticar atos de vandalismo (danificar, pintar, pichar, escrever) em qualquer estrutura, 
equipamento ou instalação do Parque, assim como praticar atos obscenos que atentem ao pudor e 
bons costumes; 

 É proibido degradar de qualquer forma os recursos naturais (água, solo, flora e fauna), bem como 
danificar a vegetação, colher plantas, frutos ou sementes (exceto para fins científicos e previamente 
autorizados pela SMMA e IBAMA); 

 È proibida a supressão de área da Unidade de Conservação, exceto por lei específica, aprovada pela 
SMMA; 

 É proibida a caça, a pesca, a coleta e a apanha de espécimes da fauna e da flora em todas as zonas de 
manejo, ressalvadas aquelas com finalidades científicas, desde que autorizadas pela Coordenação 
Geral de Ecossistemas CGECO/DIREC e SMMA; 

 As pesquisas a serem realizadas na unidade deverão ser autorizadas pela SMMA e IBAMA segundo as 
determinações da legislação vigente; 

 A fiscalização da unidade deverá ser permanente e sistemática; 

 Os serviços e obras terceirizadas deverão obrigatoriamente recuperar os danos que porventura 
causarem na Unidade; 

 Não é permitido acender fogueiras e nem soltar fogos de artifício e balões (gás hidrogênio), assim como 
a comercialização deste último no interior da Unidade de Conservação; 

 É proibida a introdução de espécies exóticas na Unidade, tanto da flora quanto da fauna sem a devida 
autorização e projeto específico; 
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 Não será permitida a criação de animais domésticos na Unidade e nem sua circulação sem os 
equipamentos de proteção previstos e regulamentados nos Decretos Municipais nº 642/01 e 643/01; 

 Não será permitida a utilização de aparelhos sonoros coletivos e mesmo a realização de atividades ou 
eventos que produzam poluição sonora ou atmosférica e causem perturbação aos demais usuários; 

 

O Quadro 9 indica as normas específicas por zona de manejo. 

QUADRO 9: NORMAS ESPECÍFICAS POR ZONA DE MANEJO DO PARQUE BARIGÜI 

Zonas de Manejo Normas Específicas 

Zona Primitiva  As atividades permitidas serão: a pesquisa, o monitoramento ambiental, a proteção, 
a visitação monitorada e a fiscalização. 

 Nesta zona a visitação será permitida somente nas trilhas monitoradas. 
 A interpretação dos atributos desta zona será somente através de folhetos e/ou 

demais recursos, inclusive aqueles oferecidos no Centro de Recepção e Educação 
Ambiental. 

 As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos 
naturais. 

 Os visitantes, pesquisadores e os funcionários da fiscalização e manutenção serão 
advertidos para não deixarem resíduos sólidos nessas áreas. 

 Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura. 
 Será permitida a manutenção das trilhas existentes (leito natural) por pessoas 

autorizadas, no sentido de minimizar e/ou evitar a erosão e desestabilização de 
taludes. 

 É proibido o tráfego de veículos nesta zona, exceto os de serviço e para proteção da 
Unidade. 

 A fiscalização e monitoramento deverão ser constantes nesta zona. 

Zona de Recuperação para 
Zona Primitiva 

 Será permitida a recuperação natural das áreas degradadas. 
 O acesso a esta zona será restrito aos pesquisadores e pessoal técnico autorizado. 
 Na recuperação induzida (mediante projeto específico) somente poderão ser usadas 

espécies nativas, devendo ser eliminadas as espécies exóticas invasoras. 
 As pesquisas sobre os processos de regeneração natural deverão ser incentivadas. 
 Não é permitida a instalação de infra-estruturas nesta zona, com exceção daquelas 

necessárias aos trabalhos de recuperação induzida. 

Zona de Uso Extensivo  As atividades permitidas serão: a pesquisa, o monitoramento ambiental, a 
fiscalização, a visitação e a recreação ficando restrita às trilhas e churrasqueiras. 

 Poderão ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos recursos 
naturais sempre em harmonia com a paisagem, desde que por pessoal autorizado 
pela SMMA. 

 Serão permitidas melhorias e manutenção na pavimentação existente (anti-pó) e 
instalação de iluminação e lixeiras ao longo das trilhas (por pessoal autorizado). 

 Será permitido o uso das churrasqueiras, desde que os usuários se comprometam 
com o correto manejo dos resíduos (coleta e disposição final), além de apagar o fogo 
das churrasqueiras e evitar ouvir som alto de modo a perturbar a coletividade. 

 Não será permitido o tráfego de animais domésticos nas trilhas. 
 Não será permitida a circulação de veículos motorizados nas trilhas ou com cavalos, 

exceto para fiscalização e segurança. 
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Zona de Uso Intensivo  Serão permitidas estruturas como Centro de Recepção e Educação Ambiental, 
Museu, Pavilhão de Exposições e outros serviços oferecidos ao público como: 
lanchonetes, bares e estruturas para lazer, recreação e esportes. 

 A utilização das infra-estruturas desta zona será subordinada à capacidade de 
suporte estabelecida para elas. 

 Não poderão ser retirados recursos naturais da unidade. 
 A circulação de animais domésticos só será possível nos locais permitidos e com os 

devidos equipamentos de segurança conforme Decretos Municipais nº 642/01 e 
643/01, sob responsabilidade restrita de seu dono. 

 Não será permitido o tráfego com bicicleta, patins, patinete, skate ou com veículo 
motorizado nas pistas destinadas exclusivamente para pedestres 
(caminhada/cooper). 

 O trânsito de veículos (nos locais permitidos) só poderá ser feito a baixas 
velocidades. 

 É proibido estacionar veículos fora das áreas previstas para estacionamento. 
 É proibido realizar atividades, programações ou eventos artísticos, políticos e 

religiosos sem a prévia autorização da SMMA. 
 É proibido realizar disputas de jogos esportivos nas áreas gramadas que provoquem 

incômodo aos demais usuários, exceto nos eventos realizados ou autorizados pela 
SMMA. 

 É proibido realizar atividades de comércio sem licença da SMMA. 
 Os efluentes domésticos (esgotos) das estruturas do Parque deverão receber 

tratamento adequado para não contaminarem rios, riachos e nascentes (priorizando 
tecnologias de baixo impacto). 

 Os resíduos sólidos gerados nas estruturas do Parque deverão ser acondicionados 
separadamente, recolhidos periodicamente e depositados em local destinado para 
tal. 

Zona de Uso Especial  Esta zona é destinada a conter a sede da unidade (administração), a centralização 
dos seus serviços, a guarda municipal e o Grupo Escoteiro Tapejara, com acessos 
controlados. 

 As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio ambiente. 
 O estacionamento de veículos nesta zona somente será permitido aos funcionários e 

prestadores de serviços, exceção na ZE-ADM. 
 A manutenção, reparo e lavagem de maquinários e equipamentos para os serviços 

no Parque deverão ocorrer em locais preparados, e atender a legislação ambiental 
quanto ao lançamento de efluentes, de modo a evitar a percolação destes no solo.  

 Esta zona deverá conter locais específicos para a guarda e o depósito temporário 
dos resíduos sólidos gerados na unidade, os quais deverão ser removidos e 
destinados adequadamente para o aterro sanitário. 

 A fiscalização será permanente nesta zona. 
 Os efluentes (esgotos) deverão receber tratamento adequado para não 

contaminarem rios, riachos e nascentes (priorizando tecnologias de baixo impacto). 

Zona de Especial do Lago  É proibida a utilização de embarcações a motor, vela ou remo e atividades de 
natação, mergulho, pedalinho e afins, exceto os serviços de manutenção realizados 
pela SMMA. 

 É proibido jogar alimentos e resíduos no lago do Parque Barigüi. 
 É permitida a realização de dragagem e outros serviços de manutenção sempre que 

necessária, sob responsabilidade da SMMA, de acordo com as normas técnicas e 
legislação vigente. 

Zona de Preservação de 
Fundo de Vale 

 Esta zona é destinada à proteção, conservação e recuperação da mata ciliar do rio 
Barigüi e lago do Parque - Lei Federal nº 4.771/65 - (BRASIL, 1965 e leis 
complementares). 

 Na recuperação induzida (mediante projeto específico) somente poderão ser usadas 
espécies nativas. 
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 É proibida a instalação de infra-estruturas nesta zona, exceto obras de manutenção 
autorizadas pela SMMA. 

Zona de Uso Conflitante  A fiscalização deverá ser intensiva nesta zona. 
 Os serviços e obras de manutenção desta zona deverão ser acompanhados por 

funcionários da SMMA. 
Fonte: elaborado com base em IBAMA (2002) 

  

33..33  ÁÁrreeaass  ddee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  

As áreas de desenvolvimento são espaços onde os elementos construídos necessários ao manejo da unidade 
de conservação deverão ser distribuídos em função de temas e objetivos particulares, permitindo certo nível de 
organização das atividades relacionadas (HARDT, 2006). 

 

3.3.1 Zona Primitiva 

Em função das características e objetivos definidos para a Zona Primitiva, não é prevista a implementação de 
nenhuma infra-estrutura ou facilidade que justifique o estabelecimento de áreas de desenvolvimento nesta zona, 
apenas a manutenção do leito natural das trilhas (porção oeste), cujo uso deve ser fiscalizado e controlado, 
evitando assim, problemas de erosão de solo e desestabilização de taludes, além de impedir que esses 
visitantes saiam das trilhas e adentrem na floresta, o que é proibido. 

 

3.3.2 Zona de Recuperação para as Zonas Primitiva 

Em função das características transitórias desta zona e seu intuito principal de recuperação da área para 
restauro de suas funções ecológicas, não é prevista a implementação de infra-estrutura e áreas de 
desenvolvimento nesta zona.  

 

3.3.3 Zona de Uso Extensivo 

Esta zona compreende a faixa de 20 metros de transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo 
(porção oeste do Parque), além da floresta na porção norte do Parque.  

Em alguns pontos (próximo ao limite do parque e Avenida Cândido Hartmann), há acessos que possibilitam a 
entrada de pessoas não identificadas à área protegida (ZPri-1), os quais deverão ser fechados e toda a extensão 
do perímetro da unidade controlada por guardas.  

Na porção norte as trilhas existentes deverão receber manutenção em sua pavimentação em anti-pó, além de 
serem instaladas placas identificadoras de espécies da flora e fauna e iluminação ao longo das mesmas.  
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3.3.4 Zona de Uso Intensivo 

Esta zona encontra-se dispersa pela área do Parque e constitui o principal local de recreação e lazer.  

Tendo em vista a conformação atual do Parque e da infra-estrutura instalada, não receberá significativa 
intervenção a qual se dá, em sua maioria, na manutenção e conservação das estruturas existentes como o 
alargamento das pistas de caminhada/cooper ao redor do lago e implantação de ciclovia, também na porção 
oeste do Parque de modo que contorne todo o perímetro do lago. 

Ainda, conforme o Decreto Municipal nº 547, de 22 de maio de 2006 (CURITIBA, 2006) que “nomeia Comissão 
Municipal para estudos sobre a destinação, utilização e exploração do Pavilhão de Exposições para o Parque 
Barigüi”, sob coordenação do presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), 
está se prevendo a Requalificação do Pavilhão de Exposições em que haverá um espaço destinado ao Centro 
de Recepção e Educação Ambiental do Parque, sanitários, restaurante e bebedouros, dentre outras estruturas 
previstas. Também, deverá ocorrer a requalificação do Parque de Diversões Alvorada e implantação de um 
playground para crianças. 

Considerando o contexto global das propostas elaboradas para o Parque Barigüi e também a importância que o 
mesmo assume em relação ao município de Curitiba e da Área de Influência Indireta, verifica-se a necessidade 
de consideração, como principal diretriz, a integração entre o ambiente natural e a área de lazer e recreação que 
oferece. 

Esses princípios de concepção constituem as bases para o desenvolvimento das diretrizes de setorização e 
normatização das atividades, bem como o tratamento espacial da Zona de Uso Intensivo. 

A estruturação da proposta parte do princípio de que a área tem relevante importância frente ao processo de 
conscientização ambiental no município de modo integrado ao lazer. Como decorrência imediata desse aspecto, 
tem-se como meta a valorização dos recursos naturais (ar, água, terra, flora e fauna) e antrópicos. 

 

3.3.5 Zona de Uso Especial 

A Zona de Uso Especial compreende estruturas de administração, operação, fiscalização e segurança do 
Parque que deverão receber readequações para a garantia do bom desempenho das funções a que se 
destinam. 

3.3.6 Zona Especial do Lago 

Tendo em vista as atividades realizadas presentemente para revitalização do rio Barigüi e desassoreamento do 
lago do Parque, mediante dragagem e aumento do canal para o fluxo contínuo do rio até o vertedouro, não 
haverá necessidade de maiores intervenções. 
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3.3.7 Zona de Preservação de Fundo de Vale 

Conforme preconiza a Lei Federal nº 4.771/65 (BRASIL, 1965) e leis complementares deverá ser recomposta a 
mata ciliar (área de preservação permanente) das margens do rio Barigüi e ao redor do Lago. 

 

3.3.8 Zona de Uso Conflitante 

Esta zona refere-se à Avenida Cândido Hartmann e não está prevista a implantação de infra-estrutura. 

 

3.3.9 Zona de Amortecimento 

Em função da Zona de Amortecimento englobar áreas urbanas já consolidadas não haverá implantação de infra-
estrutura nessa zona, apenas a instalação de placas de sinalização voltadas ao fluxo de veículos e da 
informação quanto à preservação e conservação ambiental. 

 

 

33..44  CCaappaacciiddaaddee  ddee  ccaarrggaa  

Segundo Hendee & Dawson (20024 apud TAKAHASHI, 2004) a capacidade de carga pode ser definida como o 
nível máximo de uso que uma área pode suportar, considerando os fatores do ambiente.  

Assim, devem-se evitar conflitos entre usos diversos no arranjo geral das áreas de desenvolvimento do Parque, 
sem causar prejuízo ao ambiente e à experiência dos visitantes (HARDT, 2006). 

Diante do exposto, a definição da capacidade de carga para o Parque objetivou, pois, de forma integrada ao 
zoneamento proposto, subsidiar o processo de avaliação dos ambientes que cada zona pode suportar, sem que 
a utilização implicasse em prejuízos às características e à vocação de uso (CEPEMAR, 2003). 

De acordo com CEPEMAR (2003): 

Em 1964, Wagar conceitua capacidade de carga recreativa como o nível de utilização que uma área pode suportar 
enquanto fornece uma qualidade sustentada de recreação. Este conceito, emprestado do manejo de pastagens e 
adaptada para buscar um número ideal de visitantes que uma área poderia tolerar, foi amplamente utilizado pelos 
administradores, até a constatação de que o modelo era deficiente já que não considerava o aspecto psicológico da 
experiência dos visitantes. 
Segundo Mc Cool (1996), este modelo fracassou basicamente porque se preocupava demais em buscar o número 
ideal de visitas/dia, enquanto várias pesquisas mostravam que boa parte dos problemas do uso recreativo resultava 
mais do comportamento inadequado dos visitantes do que propriamente do número de visitantes. De acordo com 

                                                           
4 Ver HENDEE, J. C. & DAWSON, C. P. Wilderness Management – stewardships and protection of resources and values. Ogden. 
Fulcrum Publishing , 2002. 3° ed.   
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Wallace (1993), um bom zoneamento com regulamentações específicas para cada zona é muito mais aplicável, pois 
a capacidade de carga recreativa não é estática [...]. 
Em razão da insatisfação com esta metodologia, vários outros modelos foram desenvolvidos e propostos para 
manejar o impacto dos visitantes como o Washburne’s Alternative Carrying Capacity Model (WASHBURNE, 1982); 
Limits of Acceptable Change - LAC (STANKEY et al., 1985); Carrying Capacity Assessment Process - C-Cap 
(SHELBY; HEBERLEIN, 1986); Visitor Impact Management - VIM (KUSS et al., 1990) e, mais recentemente, o 
Visitors Experience and Resource Protection – VERP (NATIONAL  PARK  SERVICE, 1995).  

 

A seguir, são elencadas as principais etapas para a identificação da capacidade de carga recreativa, com base 
nos trabalhos realizados em unidades de conservação brasileiras, que se fundamentam em quatro etapas: 

 seleção dos principais indicadores de impacto das condições recreativas e ambientais existentes em cada 
área; 

 definição dos limites máximos aceitáveis para cada indicador de impacto; 

 forma e freqüência de monitoramento dos indicadores;  

 ações de manejo recomendadas para resolver ou minimizar os impactos quando o limite admitido for 
excedido. 

Como os limites variam ao longo do tempo, é essencial um trabalho contínuo de avaliação dos indicadores e 
limites de impacto pré-estabelecidos. 

Considerando que as áreas de uso público referem-se principalmente às trilhas de caminhada, ciclovias e infra-
estrutura de apoio e recreação (pavilhão de exposições, restaurantes, bares, dentre outros), optou-se por propor 
a amostragem de indicadores de impacto que retratem a condição geral das trilhas e dos locais destinados à 
recreação e educação, fornecendo informações aos administradores da área e garantindo subsídios às futuras 
decisões de manejo. Tais indicadores são apresentados conforme as zonas já estabelecidas.  

 

3.4.1  Zonas Primitiva, de Uso Extensivo e de Recuperação  

A Zona Primitiva, em sua porção oeste, é interceptada por trilhas em leito natural. Nesta zona, as trilhas deverão 
receber manutenção periódica a fim de evitar a erosão e desestabilização de taludes e possuir a largura de até 1 
metro (possibilitando a circulação apenas de pedestres). A visitação às trilhas deverá ser realizada em grupos 
máximos de 15 pessoas por percurso, acompanhadas pelo guia. 

Na Zona de Uso Extensivo as trilhas existentes (porção norte), deverão receber manutenção em sua 
pavimentação e possuir largura de até 4 metros (possibilitando a circulação de pedestres e ciclistas). Nessa 
Zona também há churrasqueiras, não devendo ser ampliada a sua quantidade, assim como deverá haver um 
programa de monitoramento específico principalmente quanto à geração de resíduos e possíveis focos de 
incêndio, também deverão ser implantadas placas de identificação de espécies da flora e fauna, sinalização, 
iluminação e lixeiras. 
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Seções de amostragem deverão ser definidas aleatoriamente e ser marcadas em campo como parcelas 
permanentes, sendo avaliadas conforme freqüência definida, sendo adotadas as recomendações para 
monitoramento e dimensionamento dos impactos, apresentadas no Quadro 10, adequando-as caso a caso. 

Informações sobre tipos de uso e perfil dos usuários consistem em pré-requisitos fundamentais para 
implementação das ações de manejo. Portanto, torna-se prioritário o conhecimento da situação atual e das 
tendências de variáveis, como quantidade de uso. A aplicação sistemática de questionários permite a 
interpretação das características e comportamento dos usuários, bem como das causas e potenciais soluções 
para impactos ambientais causados pelos visitantes. 

 

QUADRO 10: INDICADORES DE IMPACTO RECOMENDADOS PARA AS ZONAS: PRIMITIVA, DE USO EXTENSIVO E DE RECUPERAÇÃO 

INDICADORES 
DE IMPACTOS 

FORMA DE 
OBTENÇÃO DOS 

DADOS 
FREQÜÊNCIA DE 

MONITORAMENTO 
LIMITE MÁXIMO 
ACEITÁVEL DE 

IMPACTO 
AÇÕES DE MANEJO 

erosão visível na trilha 
quantificar os pontos de 

erosão nas seções 
sorteadas.  

trimestral 
 

3 seções com erosão 
(equivale a 5% do total 

de seções) 

• restaurar a área erodida; 
• adequar o sistema de drenagem; 
• reduzir o uso da trilha em dias 

chuvosos. 

largura da trilha 
medição da largura da 

trilha, com trena, no início 
de cada seção sorteada 

semestral 5% além da largura 
inicial 

• orientar o visitante para caminhar em 
fila indiana; 

• desenvolver um programa de 
educação ambiental. 

troncos de árvores 
danificados (marcas) 

quantificar o número de 
árvores danificadas ao 
longo das margens de 

cada seção 
trimestral 2 árvores danificadas 

em uma das seções 
• readequar o programa de educação 

ambiental; 
• aumentar a fiscalização. 

visualização de 
espécies exóticas 

quantificar em quantas 
seções foram 

visualizadas espécies 
exóticas 

semestral 3 seções com espécies 
exóticas 

• identificar as espécies introduzidas; 
• eliminá-las de modo mais eficiente; 
• estimular pesquisas que possam 

contribuir com o manejo destas. 

 trilhas sociais  
quantificar o número de 

trilhas sociais abertas 
pelo público  

semestral 1 trilha em uma das 
seções inventariadas 

• fechar a trilha; 
• orientar sobre o comportamento no 

Centro de Visitantes; 
• promover a contínua fiscalização. 

geração de resíduos  coleta, armazenamento e 
registro  semanal 

1 pacote de 10 litros de 
lixo, ao longo de 4 
semanas (trilhas) 

1 pacote de 10 litros 
por churrasqueiras por 

semana 

• readequar o programa de educação 
ambiental; 

• entregar sacos plásticos para lixo no 
início da trilha e próximos as 

churrasqueiras. 

número de queixas elaborar um questionário 
e quantificar as queixas semestral 5 % dos visitantes 

efetuaram queixa 

• analisar os questionários, priorizando 
as ações de acordo com as 

necessidades de manejo da unidade e 
das necessidades dos visitantes. 

grau de satisfação elaborar um questionário 
e avaliar semestral 

15 % dos visitantes 
não saíram satisfeitos 

com a visita 

• analisar os questionários e atuar 
conforme as necessidades; 

• divulgar as regras de mínimo impacto. 
focos de incêndio no 
entorno das 
churrasqueiras 

quantificar o número de 
ocorrências  mensal 0% de focos de 

incêndio 
• orientar sobre a correta utilização das 

churrasqueiras; 
• fiscalizar a utilização. 

Fonte: elaborado com base em CEPEMAR, 2003 
NOTA: 
O levantamento de todos os indicadores de impacto deverá ser efetuado nas seções sorteadas aleatoriamente e marcadas em campo. 
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3.4.2 Zonas de uso intensivo, conflitante e de uso especial 

A partir dos mesmos pressupostos anteriormente arrolados e como se trata de locais específicos, o sistema de 
levantamento dos indicadores selecionados deverá ocorrer em cada uma das áreas, de acordo com a proposta 
elaborada no Quadro 11. 

 

QUADRO 11: INDICADORES DE IMPACTO RECOMENDADOS PARA AS ZONAS DE USO INTENSIVO, CONFLITANTE E DE USO ESPECIAL  

INDICADORES DE 
IMPACTOS 

FORMA DE OBTENÇÃO 
DOS DADOS 

FREQÜÊNCIA DE 
MONITORAMENTO 

LIMITE 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL DE 
IMPACTO 

AÇÕES DE MANEJO 

geração de resíduos 
 coleta, armazenamento e registro semanal 5 litros de lixo ao 

dia 
• colocar mais lixeiras, 

• melhorar o programa de 
educação ambiental. 

danos à infra-estrutura quantificar os danos observados 
às estruturas disponíveis diária 1 dano semanal 

• restaurar o dano o mais rápido 
possível; 

• orientar os visitantes sobre a 
necessidade de conservar os 

bens, garantindo elevada 
satisfação; 

• aumentar a fiscalização. 

número de queixas elaborar um questionário e 
quantificar  mensal 5 % de queixas 

• analisar os questionários, 
priorizando as ações de acordo 

com as necessidades 
administrativas e dos visitantes 

número de sugestões 
de melhorias 

elaborar um questionário para 
avaliar as preferências 

 
semestral 

10 minutos na 
baixa temporada e 
20 minutos na alta 

• divulgar os horários menos 
congestionados; 

• oferecer novas alternativas de 
atrativos enquanto os visitantes  
aguardam sua vez para assistir 

o vídeo. 

número de acidentes registrar as ocorrências semestral nenhum 
• treinar funcionários para prestar 

os atendimentos básicos; 
• exigir habilidades básicas para 

prática de algumas atividades. 

pontos de erosão  ao 
longo das trilhas e nas 
margens do lago 

quantificar os pontos de erosão 
nas seções sorteadas  

trimestral 
 

3 seções com 
erosão (equivale a 

5% do total de 
seções) 

• interditar o uso dos pontos 
erodidos 

• restaurar a área erodida; 
• adequar o sistema de 

drenagem. 

focos de queimadas  quantificar os focos de incêndio bimestral nenhum • orientar os visitantes sobre os 
riscos de se provocar incêndios 

acidente na Avenida 
Cândido Hartmann 

quantificar os acidentes ocorridos 
envolvendo cargas perigosas, 

atropelamento de animais 
silvestres de porte (veado, 

capivara, gambá, dentre outros) 

anual nenhum 
• implantar placas de sinalização; 

• realizar campanhas de 
educação ambiental. 

Fonte: elaborado com base em CEPEMAR, 2003 
NOTA: 
O levantamento de todos os indicadores de impacto deverá ser efetuado nas seções sorteadas aleatoriamente e marcadas em campo. 
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4 EEESSSTTTRRRUUUTTTUUURRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   IIINNNFFFRRRAAA---EEESSSTTTRRRUUUTTTUUURRRAAA 
 

A infra-estrutura em unidades de conservação representa a base para o desenvolvimento de diversos usos e 
serviços de interesse ao seu manejo. Entretanto, devido à relevante importância das características antrópicas, 
uma vez que se trata de um Parque urbano, o tratamento desses elementos merece atenção especial. Não 
menos importantes são os elementos naturais que necessitam de mecanismos de proteção, monitoramento e 
conservação. 

A concepção da infra-estrutura deve ser considerada sob duas categorias: de conjunto e individual. 

 Categoria de conjunto - deve ser observada a estruturação de infra-estrutura em áreas de 
desenvolvimento e seus condicionantes em termos de capacidade de carga, bem como em termos de 
tratamento global da unidade. A infra-estrutura necessária ao manejo da unidade deverá ser distribuída 
em função dos temas e objetivos particulares em áreas de desenvolvimento, permitindo a adequada 
organização das atividades relacionadas. As características da infra-estrutura em cada zona e/ou área 
de desenvolvimento deverão estar condicionadas às condições específicas de cada sítio, porém é 
fundamental que seja mantida a unidade de tratamento no conjunto global da unidade. 

 Categoria individual - são várias as características a serem observadas durante a concepção da infra-
estrutura: sua harmonia com o ambiente, a limitação das condições ambientais de cada sítio e sua 
adequação funcional, além das referências conceituais e padrões técnicos adotados.  

 

Quando da idealização de qualquer infra-estrutura para o parque, a orientação das atividades do planejador 
deve estar voltada para a preservação e intensificação das características naturais da área protegida, evitando 
romper a integridade da paisagem e determinando a adequação ou não de elementos, tanto pela fragilidade do 
terreno, quanto pela perturbação dos ecossistemas ou qualquer ação prejudicial ao local e/ou à sua área de 
influência.  

A análise das limitações do ambiente de implantação da infra-estrutura, ou seja, de suas características físicas 
(clima, água, solo e subsolo) e biológicas (flora e fauna), é de suma relevância para a garantia das boas 
condições da futura obra e para a minimização de seus impactos. 

A concepção da infra-estrutura deve estar vinculada à sua adequação funcional e relacionada, 
fundamentalmente, às necessidades de manejo da área, devendo, substancialmente, serem tratados os 
aspectos de densidade de uso e as características dos usuários, das atividades e dos serviços envolvidos. 

As referências conceituais básicas na concepção de infra-estrutura em unidades de conservação dizem respeito 
ao princípio de que a forma não pode se dissociar da função. A forma de uma obra arquitetônica, produto do 
espaço, da plástica e da escala deve ser o resultado da expressão clara dos fins a que se destina, concedendo-
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lhe o devido caráter. Também em nível individual, a característica de unidade de tratamento dos elementos deve 
ser considerada. 

Além da forma, o material, a cor e a relação de luz e sombra são de relevante importância na concepção de 
infra-estruturas. Algumas delas, por outro lado, devem, quando possível, adotar soluções que minimizem sua 
presença, como no caso de redes de drenagem, energia e comunicações. 

Na concepção de infra-estruturas também deverão ser consideradas as restrições de ordem legal vigentes, tais 
como as previstas no Decreto Federal nº 84.017, de 21 de setembro de 1979 (BRASIL, 1979), que aprova o 
Regulamento dos Parques Nacionais, adiante elencadas e que podem ser aplicadas ao Parque Barigüi: 

 são vedadas quaisquer obras de aterros, escavações, contenção de encostas, as quais poderão 
eventualmente ser autorizadas em casos especiais (Art. 8º); 

 é vedada a execução de obras que visem a construção de teleféricos, ferrovias, rodovias, barragens, 
aquedutos, oleodutos, linhas de transmissão ou outras, que não sejam de interesse da unidade de 
conservação (Art. 24); 

 o desenvolvimento físico (da infra-estrutura especialmente) limitar-se-á ao essencialmente adequado 
para o seu manejo (Art. 25); 

 destaca-se, ainda, que deve ser proibido o emprego e a instalação de propaganda comercial no interior 
da área protegida. 

De acordo com os objetivos de manejo de cada espaço e de forma coerente aos objetivos de cada programa 
definido, algumas zonas do parque são desprovidas de infra-estruturas, ao passo que outras contam com menor 
ou maior grau de implantação das mesmas. 

A infra-estrutura em áreas naturais protegidas pode ser classificada, por meio de suas características formais e 
funcionais, em infra-estrutura de uso e infra-estrutura básica. 

 

 

44..11  IInnffrraa--eessttrruuttuurraa  ddee  uussoo  

A infra-estrutura de uso caracteriza-se como um conjunto de elementos de suporte para o desenvolvimento de 
diversas atividades, podendo ser dividida entre outras tipologias (HARDT, 2006) em: 

 edificações – estruturas mais pesadas, envolvendo especialmente obras de arquitetura; 

 instalações – estruturas leves fixas e/ou móveis, principalmente relacionadas à área de desenho 
industrial, podendo incluir uma série de elementos ao ar livre (cobertos ou não), em locais que permitam 
a orientação do visitante na área, a interpretação de um fenômeno completo, a observação de objetos 
raros etc.; 
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 elementos de comunicação visual – placas e painéis com funções diversas, entre as quais destacam-
se: 

o sinalização para informação, visando transmitir informações básicas aos usuários da unidade; 

o comunicação para interpretação, concebida para a interpretação da natureza; 

o comunicação para a educação, semelhante às anteriores, porém com possibilidades de estar 
relacionada com público alvo diferenciado; 

o comunicação de divulgação, objetivando o amplo conhecimento da existência da unidade, 
principalmente em locais externos à área protegida (a exemplo de rodovias – preferencialmente com 
sinalização em encruzilhadas e, se possível, junto a indicações conjuntas com distâncias); 

o sinalização de advertência - destinada à proteção dos recursos naturais da unidade e de seus 
usuários. 

 

 

44..22  IInnffrraa--eessttrruuttuurraa  bbáássiiccaa  

A infra-estrutura básica serve de apoio a serviços, comportando obras civis e de outros diversos ramos da 
engenharia, sendo consideradas como de: 

 circulação; 

 saneamento; 

 energia e comunicações. 

Eventualmente, poderá ocorrer a necessidade de implantação de elementos especiais de infra-estrutura básica, 
principalmente relacionados à restauração do equilíbrio ambiental de áreas alteradas. Todavia, essas obras só 
deverão ser viabilizadas quando não restarem alternativas de regeneração natural dos ecossistemas envolvidos. 

 

4.2.1 Circulação 

Os principais componentes da circulação do Parque Barigüi são estruturados por elementos e sistemas de 
circulação de pedestres e bicicletas e em menor grau de veículos motorizados. 

A circulação de veículos no parque deve permitir o acesso fácil e rápido às áreas de estacionamento da unidade, 
mesmo em dias de eventos, considerando: 

 a facilidade de acesso e fluxo de automóveis, veículos de carga de apoio às funções do parque, 
ciclistas e pedestres; 
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 o estabelecimento de espaços para estacionamentos e áreas de refúgio adequadamente 
dimensionados para eventos, porém ajustados à capacidade de carga da área; 

 a integração do sistema de acesso e circulação do parque ao sistema viário da cidade, prevendo pontos 
de parada do transporte coletivo nos acessos da área pública; 

 a possibilidade de acesso de veículos de manutenção e de emergência (ambulâncias e bombeiros). 

Ressalta-se que o detalhamento e execução do sistema de circulação de veículos estará sob a responsabilidade 
da Prefeitura Municipal e da administração do parque. 

As vias de circulação de pedestres correspondem às pistas de caminhada/cooper (anti-pó) que devem receber 
melhorias em sua pavimentação para que se minimizem os efeitos de erosão e irregularidades no piso e, às 
trilhas já existentes (que devem ser pouco afetadas pela introdução de materiais de construção), admitindo-se a 
movimentação para fins diversos (fiscalização, investigação, administração, manutenção, monitoramento, 
manejo de recursos, educação e interpretação ambiental, recreação e turismo, dentre outros), dependendo da 
zona relacionada. 

As trilhas deverão receber melhorias (como nivelamento de seus leitos) e placas explicativas para o 
reconhecimento das espécies nativas existentes. As destinadas a fins interpretativos em leito natural (porção 
oeste, Zona Primitiva 1) serão auto-guiadas ou monitoradas, principalmente na condução de grupos de 
estudantes ou outros previamente agendados e autorizados pela administração do parque. O intuito principal é 
manter o ambiente estável e permitir ao visitante a devida segurança e conforto.  

 

4.2.2 Saneamento 

Os principais componentes de obras de saneamento no Parque Barigüi são: 

 abastecimento de água – as eventuais ampliações do sistema atual deverão ser realizadas 
considerando-se a redução de impactos ambientais e visuais; deverá ser viabilizada a reutilização de 
água para irrigação ou limpeza de áreas da Zona de Uso Intensivo; 

 esgotamento sanitário – as obras relacionadas, desde a coleta até a disposição final das águas 
provenientes do entorno com afluência ao rio Barigüi e seus afluentes, deverão receber tratamento de 
baixo impacto, incluindo-se o esgotamento das estruturas físicas da Zona de Uso Intensivo; 

 drenagem de águas pluviais – as galerias que interceptam o parque devem receber readequações para 
seu correto uso, inclusive com impedimento do lançamento de esgoto sanitário em sua rede. Algumas 
redes pluviais que desembocam diretamente no lago estão deterioradas devendo receber reparo. O 
lago artificial poderá manter sua função de controle de cheias, desde que não implique em novas obras 
de porte; 
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 coleta de resíduos sólidos – deverá haver melhorias no sistema de coleta de resíduos sólidos e 
recicláveis por meio da implantação de maior quantidade de lixeiras na Zona de Uso Intensivo. Ainda, 
ao longo das trilhas (Zona de Uso Extensivo) e churrasqueiras, também deverão ser implantadas 
lixeiras. A coleta deve ser de fácil operação e manutenção, sem que haja necessidade de utilização de 
veículo automotor, sendo regularmente transferida para o sistema de coleta regular executada pela 
municipalidade. Deverá ser readequado, conforme normas técnicas, o local de armazenamento 
temporário de resíduos sólidos na Zona de Uso Especial (ZE-ADM), devendo haver caçambas 
separadas para os resíduos orgânicos e recicláveis, assim como a coleta seletiva. 

 

4.2.3 Energia e comunicações 

Os principais componentes de elementos de energia e comunicações da área protegida em questão devem ser 
operados de forma a causar o menor impacto visual e ambiental às áreas do Parque Barigüi.  

A administração poderá adotar soluções distintas de fornecimento de energia para atendimento ao sistema de 
radiocomunicação, uma vez que não é permitida a passagem de linha de transmissão de energia no interior de 
unidades de conservação de proteção integral. 
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555   IIIMMMPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   AAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   

 

O presente capítulo apresenta os programas de manejo e desenvolvimento, com os respectivos custos das 
atividades de cada projeto. Por fim, a estrutura de gestão para a implementação das ações do Parque Barigüi. 

 

 

55..11  PPrrooggrraammaass  ddee  mmaanneejjoo  ee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  

Os programas de manejo e respectivos subprogramas (Quadro 12) visam, de modo geral, a recuperação e 
melhoria da qualidade ambiental do parque e seu entorno, assim como o atendimento aos objetivos específicos 
delineados para o manejo da UC.  

QUADRO 12: PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DE MANEJO E DESENVOLVIMENTO PROPOSTOS PARA O PARQUE BARIGÜI 
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROJETO 

Pesquisa científica  Desenvolvimento de pesquisas sobre 
recursos naturais. 

PESQUISA E 
MONITORAMENTO Monitoramento ambiental 

 Monitoramento da qualidade do ar; 
 Monitoramento da qualidade da água; 
 Monitoramento do solo; 
 Monitoramento das áreas em 

recuperação; 
 Monitoramento da flora e fauna; 
 Monitoramento dos usos públicos; 
 Monitoramento do entorno. 

Recreação e turismo 
  Áreas de lazer, recreação e 

entretenimento; 
 Áreas esportivas; 
 Área de educação ambiental. USO PÚBLICO 

Interpretação e educação ambiental 
 Implementação de trilhas 

interpretativas; 
 Educação ambiental no centro de 

recepção e educação ambiental. 

Manejo de recursos naturais 
 Controle de cheias; 
 Recomposição da biota; 
 Manejo da flora e fauna. MANEJO DO MEIO 

AMBIENTE 
Agenciamento paisagístico  Implementação do paisagismo; 

 Manutenção do paisagismo. 

Redelimitação e regularização fundiária  Delimitação oficial de área; 
 Realocação de atividades. OPERACIONALIZAÇÃO 

Infra-estrutura e equipamentos 

 Melhorias na estrutura do parque; 
 Implantação de novas estruturas no 

parque; 
 Melhoria de acessos e circulação do 

parque; 
 Estruturação da coleta e disposição dos 

resíduos sólidos. 
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Administração e manutenção 

 Coordenação do processo contínuo de 
planejamento do parque; 

 Dotação de recursos; 
 Capacitação de pessoal; 
 Manutenção de área; 
 Revisão das atividades comerciais do 

parque; 
 Gestão e fiscalização do parque. 

Proteção  Controle de acesso ao parque; 
 Segurança. 

Cooperação institucional 
 Estruturação das atividades inter-

institucionais; 
 Cooperação com organismos públicos e 

entidades privadas. 
Relações públicas  Divulgação do Parque. 

INTEGRAÇÃO COM O 
ENTORNO Informação e controle ambiental 

 Readequação da circulação na bacia; 
 Investigação, controle e adequação das 

atividades realizadas na bacia; 
 Cadastramento das atividades na Bacia 

do Rio Barigüi; 
 Recuperação ambiental da bacia; 
 Agenciamento da paisagem da bacia; 
 Educação ambiental na região da bacia; 
 Coleta e destinação adequada do 

esgotamento sanitário na bacia. 
Fonte: elaborado com base em IBAMA, 2002 e CEPEMAR, 2004. 
 

 

5.1.1 Programa de Pesquisa e Monitoramento 

A pesquisa deve proporcionar meios e serviços para o aprofundamento do conhecimento científico, além de 
servir a práticas atuais e futuras de manejo de áreas naturais (e da unidade especificamente), à interpretação 
para os visitantes, à educação e ao processo de conservação e desenvolvimento da região.  

Em todas as áreas e campos científicos prioritários, as administrações local e institucional, coordenadamente, 
devem atrair projetos científicos, ofertando benefícios, e garantindo segurança aos experimentos, dentre outras 
atividades.  

O monitoramento das condições ambientais exige a sistematização de dados, assim como a organização e 
avaliação periódica de resultados sobre bases de dados contínuos ou de longo prazo. Além do forte vínculo 
entre seus subprogramas, o sucesso de implantação deste programa é dependente das ações de relações 
públicas e divulgação da sua existência junto ao meio científico, vinculados ao Programa de Integração com o 
Entorno. Seus subprogramas principais são: pesquisa científica (Quadro 13 e Tabela 2) e monitoramento 
ambiental (Quadro 14 e Tabela 3). 
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QUADRO 13: SUBPROGRAMA DE PESQUISA CIENTÍFICA 

SUBPROGRAMA DE PESQUISA CIENTÍFICA 

Justificativa  Este subprograma constitui um conjunto de ações a serem desenvolvidas na UC, tendo por 
objetivo aprofundar os conhecimentos sobre os recursos naturais da área e seu estado de 
conservação e evolução, de forma a contribuir para a conservação da biodiversidade, manejo 
adequado dos recursos naturais e gestão do parque.  
Dentre as principais atividades deste subprograma destaca-se o fomento de pesquisas científicas, 
assim como realização de parcerias e esforços conjuntos para um fim único, sendo dependente 
das ações de relações públicas e divulgação da sua existência junto ao meio científico. Em 
contrapartida, a UC deve oferecer facilidades logísticas e operacionais às atividades de pesquisa, 
entre outros possíveis benefícios 

Objetivo geral Aprofundar os conhecimentos sobre os recursos naturais, socioeconômicos e culturais da área e 
sua área de amortecimento, seu estado de conservação e seu processo evolutivo, com vistas ao 
adequado manejo do Parque. 

Objetivos específicos  fomentar pesquisas, visando a conservação e proteção dos recursos naturais da área; 
 incentivar a realização de pesquisas com o objetivo de minimizar os impactos 

antrópicos, tanto do uso público do parque, quanto do uso e ocupação do entorno; 
 estabelecer diretrizes para redução dos impactos sobre o ecossistema local; 
 criar e manter um banco de dados atualizado e disponível a pesquisadores, estudantes, 

dentre outros. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Ministério de Meio Ambiente; 
 Universidade Federal do Paraná; 
 Parcerias com a iniciativa privada. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 IBAMA; 
 Coordenação Geral de Ecossistemas CGECO/DIREC. 

Projetos  Atividades Prioritárias 

DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISAS SOBRE 
RECURSOS NATURAIS 

 ampliar estudos de estrutura da vegetação; 
 ampliar estudos sobre a fauna local; 
 realizar estudo sobre o impacto das espécies exóticas invasoras no local (tanto de 

fauna, quanto de flora); 
 divulgar e disponibilizar os resultados das pesquisas sobre os recursos naturais. 

Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 2: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE PESQUISA CIENTÍFICA 
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QUADRO 14: SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Justificativa  Este subprograma consiste no estudo contínuo e sistemático da área do Parque, em especial do 
ambiente da área protegida para acompanhamento da evolução e/ou desenvolvimento dos 
recursos existentes ou reintroduzidos, por meio da coleta e registro de dados, assim como da 
organização e avaliação sistemática de resultados, envolvendo seus elementos naturais físicos e 
biológicos e/ou seus componentes sócio-culturais, devendo também fundamentar a avaliação de 
impactos dos visitantes sobre os recursos naturais. 

Objetivo geral Acompanhar a evolução da área do Parque a partir de seu desenvolvimento e visitação. 

Objetivos específicos  monitorar os aspectos abióticos (ar, água e solo) e bióticos (flora e fauna); 
 monitorar áreas em recuperação; 
 monitorar os usos públicos, em especial nas trilhas existentes e seus impactos sobre os 

recursos naturais do Parque; 
 promover o monitoramento sócio-ambiental da região de inserção do Parque. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Ministério de Meio Ambiente. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). 
 Instituto Ambiental do Paraná (IAP); 
 SANEPAR. 

Projetos  Atividades Prioritárias 

MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DO AR 

 solicitar às instituições competentes a realização de avaliações periódicas sobre 
emissões atmosféricas; 

 solicitar às instituições competentes a indicação de medidas técnicas e legais para as 
situações críticas de poluição do ar; 

 monitorar a atualização do banco de dados sobre qualidade do ar. 

MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DA ÁGUA 

 acompanhar os níveis da qualidade hídrica (IQA – Índice de Qualidade da Água) do rio 
Barigüi e seus efluentes;   

 acompanhar os graus de comprometimento da fauna aquática a partir da presença de 
bioindicadores; 

 compatibilizar procedimentos entre instituições visando agilizar atendimentos nas 
situações emergenciais de poluição hídrica; 

 monitorar a atualização do banco de dados sobre qualidade da água. 

MONITORAMENTO DO 
SOLO 

 acompanhar os processos de erosão e regeneração natural e induzida das margens do 
lago e cursos d'água (rio Barigüi); 

 acompanhar os processos de erosão das trilhas em leito natural na porção oeste do 
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Parque (Zona Primitiva 1); 
 acompanhar a vazão do rio Barigüi até o vertedouro e a eficiência da ilha do lago 

alongada para evitar a deposição de sedimentos no lago; 
 monitorar o desassoreamento do Lago do Parque e sua profundidade, para que fique 

com a média constante de 1,50 metros.  

MONITORAMENTO DAS 
ÁREAS EM 
RECUPERAÇÃO 

 acompanhar processos da Zona de Recuperação para sua integração futura às zonas 
permanentes previstas; 

 monitorar a atualização do banco de dados sobre os processos de recuperação 
ambiental. 

MONITORAMENTO DA 
FLORA E FAUNA 

 acompanhar a regeneração florística da Zona de Recuperação do Parque; 
 monitorar a recuperação das Áreas de Preservação Permanente ao longo do rio Barigüi 

e afluentes; 
 monitorar a substituição das espécies exóticas invasoras e plantio de nativas; 
 monitorar a presença de espécies exóticas da fauna. 

MONITORAMENTO DOS 
USOS PÚBLICOS 

 acompanhar periodicamente o perfil básico dos visitantes; 
 monitorar a atualização do banco de dados sobre visitantes. 
 monitorar os impactos dos usos públicos sobre o ambiente natural a fim de definir / 

ajustar a capacidade de carga. 

MONITORAMENTO DO 
ENTORNO 

 monitorar o uso e ocupação do solo no entorno, assim como as infra-estruturas 
instaladas, principalmente em relação à saneamento (água, esgoto, drenagem e 
resíduos); 

 monitorar a evolução (pressão) das áreas definidas como Zona de Amortecimento. 
Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 3: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

...continuação 
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...Continuação da Tabela 3. 
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5.1.2 Programa de uso público 

O Programa de Uso Público compreende atividades na UC que não comprometam o equilíbrio ambiental da 
área, mas que por sua vez permitam aos visitantes o contato com seus potenciais naturais. Suas atividades são 
enquadradas tanto nos subprogramas de recreação e turismo (Quadro 15 e Tabela 4) quanto no de 
interpretação e educação ambiental (Quadro 16 e Tabela 5). 

QUADRO 15: SUBPROGRAMA DE RECREAÇÃO E TURISMO 

SUBPROGRAMA DE RECREAÇÃO E TURISMO 

Justificativa  O objetivo precípuo deste subprograma consiste em proporcionar aos visitantes atividades 
recreativas adequadas às aptidões e potencialidades dos recursos específicos da UC, orientando-
os, ainda, para uma experiência positiva. O turismo contribui para o desenvolvimento econômico 
regional, trazendo benefícios relacionados à geração de empregos diretos e indiretos, aumento de 
renda, melhoria de infra-estrutura, dentre outros fatores. Entretanto, é fundamental que se integre 
aos objetivos gerais do manejo da área. 

Objetivo geral Promover, ordenar e direcionar as atividades de visitação, lazer e turismo 

Objetivos específicos  proporcionar eventos de melhor qualidade logística no Pavilhão de Exposições; 
 garantir áreas de lazer e de prática esportiva em estruturas com quantidade e qualidade 

adequadas; 
 proporcionar atividades recreativas de acordo com as características e potencialidades 

da área; 
 minimizar os efeitos adversos da visitação no Parque; 
 garantir a segurança e o bem estar dos visitantes. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
 Fundo Nacional de Meio Ambiente; 
 Parceria com a iniciativa privada. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
 Secretaria Municipal de Turismo; 
 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). 

Projetos  Atividades Prioritárias 

 ÁREAS DE LAZER, 
RECREAÇÃO E 
ENTRETENIMENTO 

 elaborar projetos de equipamentos e mobiliários adequados, em especial para crianças 
(playground); 

 oferecer equipamentos e mobiliários nos locais indicados pelo projeto paisagístico; 
 elaborar projeto para ampliação da pista de caminhada/cooper e implantação de ciclovia 
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ao longo  de todo o perímetro do lago. 

ÁREAS ESPORTIVAS  ampliar a quantidade e qualidade dos equipamentos de ginástica e prática de esportes 
no Parque; 

 manter a academia municipal; 

ÁREA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 proporcionar aos visitantes do Parque área voltada à Educação Ambiental (atividades 
audio-visuais, exposições em painéis, folders, dentre outros); 

 prestar informações imediatas e assistência aos usuários do parque; 
 dispor material informativo sobre o percurso do Parque e suas estruturas. 

Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 4: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE RECREAÇÃO E TURISMO 
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QUADRO 16: SUBPROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Justificativa  A interpretação no Parque Barigüi se dará por comunicação visual, ou seja, placas interpretativas 
da flora e fauna locais. É uma forma rápida de atingir o público alvo, mediante a tradução de 
dados cientificamente estudados para uma linguagem comum, proporcionando além da 
informação a educação ambiental e o alcance de outros objetivos de manejo.  

A educação ambiental tem o intuito de sensibilizar o visitantes para questões ambientais de modo 
a proteger os recursos naturais da unidade e fora dela, sendo importante sua integração no 
contexto educacional da região, por intermédio do desenvolvimento processual da sensibilização 
para a causa ambiental. Em unidades de conservação devem ser oferecdas experiências de 
aprendizagem formal e informal, ao ar livre e iniciação científica, podendo ser realizada tanto em 
grupos quanto individualmente. Para tanto, serão utilizadas atividades recreativas, de modo que a 
experiência do visitante seja positiva e agradável. Também é desejável que os visitantes possam 
assimilar informações de caráter educativo em termos ambientais e conservacionistas, de forma 
imperceptível ou direta. 

Objetivo geral Propiciar a interpretação e educação ambiental visando compreensão do meio ambiente natural, 
sócio-cultural e das suas inter-relações 

Objetivos específicos  dotar as trilhas existentes na porção norte do Parque de elementos interpretativos do 
meio natural. 

 sensibilizar os visitantes sobre a importância da  conservação da biodiversidade e 
proteção ao patrimônio natural, por meio atividades de interpretação e educação 
ambiental; 

 dotar o Parque de sinalização, equipamentos e pessoal adequado para as atividades de 
uso público. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Educação; 
 Ministério do Meio Ambiente; 
 Parceria com a iniciativa privada. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). 

Projetos  Atividades Prioritárias   

IMPLEMENTAÇÃO DE 
TRILHAS 
INTERPRETATIVAS 

 realizar melhorias e nivelamento do leito natural das trilhas da porção oeste do Parque; 
 elaborar projeto para as trilhas existentes na porção oeste, de modo a serem 

interpretativas - monitoradas e auto-guiadas - com reconhecimento dos principais 
atributos naturais da UC (comunicação visual); 

 organizar caminhadas (observação, estudos ou lazer), com monitores especificamente 
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treinados; 
 desenvolver atividades de educação ambiental voltadas a valorização das áreas de 

fundo de vale. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO CENTRO DE 
RECEPÇÃO E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 propiciar aos visitantes um Centro de Recepção e Educação Ambiental*; 
 instalar painéis explicativos do parque; 
 instalar sala para exposição de vídeos educativos e palestras no Centro de Recepção e 

Educação Ambiental*. 
Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
NOTA: 
* O Centro de Recepção e Educação Ambiental estará inserido no novo projeto de Requalificação e Ampliação do Pavilhão de 
Exposições  
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TABELA 5: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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5.1.3 Programa de Manejo e Meio Ambiente 

O Programa de Manejo e Meio Ambiente visa primordialmente à proteção dos recursos naturais da UC, assim 
como garantir a evolução natural dos ecossistemas e a manutenção da biodiversidade da área protegida. Por 
conseguinte, suas ações são estruturadas nos subprogramas: manejo de recursos naturais (Quadro 17 e 
Tabela 6) e agenciamento paisagístico (Quadro 18 e Tabela 7). 

QUADRO 17: SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS 

Justificativa  Este subprograma contempla a orientação do manejo dos recursos naturais da área, de forma a 
estabelecer a conservação dos ecossistemas e, principalmente, promover a recomposição das 
paisagens naturais, a recuperação das áreas alteradas e a restauração do equilíbrio ambiental da 
UC. Como princípio, deve ser adotada, sempre que possível, a regeneração natural, podendo ser 
utilizados processos que permitam e/ou acelerem a restauração, sendo utilizadas espécies do 
ecossistema local, à exceção dos casos de comprovada necessidade de adoção de outras por 
estudos científicos específicos, desde que acompanhada de análise de suas interferências 
ambientais e respectivas medidas associadas. 

Objetivo geral Propiciar mecanismos de manutenção, recuperação e conservação dos elementos naturais da 
UC. 

Objetivos específicos  garantir a manutenção do ecossistema de forma a assegurar a sobrevivência das 
populações de espécies nativas; 

 minimizar os  impactos, principalmente decorrentes de ações antrópicas sobre a flora e 
fauna local; 

 promover a recuperação de áreas degradadas; 
 propiciar adequado manejo das espécies exóticas do Parque. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Ministério do Meio Ambiente. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 IBAMA; 
 CETAS 

Projetos  Atividades Prioritárias 

CONTROLE DE CHEIAS  controlar enchentes; 
 manter o lago do parque com vazão adequada especialmente em relação a seu 

vertedouro. 

RECOMPOSIÇÃO DA 
BIOTA 

 recompor a mata ciliar, em especial ao longo do rio Barigüi e nas Zonas de 
Recuperação, identificando locais  para regeneração natural e induzida; 

 criar condições propícias à regeneração natural da vegetação. 
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MANEJO DA FLORA E 
FAUNA 

 substituir as espécies exóticas invasoras existentes no Parque (como o Pinus) por 
espécies nativas; 

 desativar algumas trilhas (em leito natural) da porção oeste do Parque visando a 
regeneração da vegetação (Zona Primitiva 1); 

 promover adequado manejo da fauna local conforme orientações dos programas de 
pesquisa cientifica e de monitoramento; 

 resgatar os jacarés e encaminhá-los ao Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(CETAS/PR5) para averiguar o destino mais adequado. 

Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 

 

                                                           
5 O Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/PR) localiza-se em Tijucas do Sul-PR e é o único local autorizado pelo IBAMA a receber animais 
silvestres. 
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TABELA 6: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS 
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QUADRO 18: SUBPROGRAMA DE AGENCIAMENTO PAISAGÍSTICO 

SUBPROGRAMA DE AGENCIAMENTO PAISAGÍSTICO 

Justificativa  Voltado tanto para a função de proteção ambiental quanto a de valorização do lazer, este 
subprograma é destinado ao tratamento da paisagem de forma harmoniosa com o ambiente e de 
acordo com as diretrizes projetuais estabelecidas para a organização espacial da área. 

Objetivo geral Propiciar qualidade da paisagem 

Objetivos específicos  dotar a área do Parque de tratamento paisagístico compatível com as afinidades do 
Parque; 

 promover a manutenção constante do paisagismo executado no Parque. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Ministério do Meio Ambiente; 
 Parcerias com a iniciativa privada. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Projetos  Atividades Prioritárias 

IMPLEMENTAÇÃO DO 
PAISAGISMO 

 manter o paisagismo no Parque, priorizando espécies nativas. 

MANUTENÇÃO DO 
PAISAGISMO 

 manter a equipe de manutenção capacitada (adubagem, irrigação e poda periódica). 

Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 7: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE AGENCIAMENTO PAISAGÍSTICO 
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5.1.4 Programa de Operacionalização 

O Programa de Operacionalização visa à funcionalidade da UC, fornecendo a estrutura e os recursos 
necessários ao desenvolvimento dos demais programas de manejo da UC. Para tanto, apóia-se nos seguintes 
subprogramas: redelimitação e regularização fundiária (Quadro 19 e Tabela 8), infra-estrutura e 
equipamentos (Quadro 20 e Tabela 9), administração e manutenção (Quadro 21 e Tabela 10), proteção 
(Quadro 22 e Tabela 11) e cooperação institucional (Quadro 23 e Tabela 12). 

QUADRO 19: SUBPROGRAMA DE REDELIMITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA 

SUBPROGRAMA DE REDELIMITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Justificativa  Este subprograma visa estabelecer os procedimentos técnicos para incorporação (ou supressão 
em casos especiais) de áreas de interesse para a nova delimitação da área da UC, além da 
regularização da condição fundiária real da área junto às instituições competentes. 

Objetivo geral Realizar a delimitação oficial da área. 

Objetivos específicos  relocar atividades incompatíveis; 
 incorporar ao perímetro atual do Parque áreas florestais de interesse. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Projetos  Atividades Prioritárias 

DELIMITAÇÃO OFICIAL 
DE ÁREA 

 realizar buscas minuciosas em cartórios para o reconhecimento do limite oficial da área;  
 delimitar a área do Parque oficialmente. 

REALOCAÇÃO DE 
ATIVIDADES 

 promover a utilização dos mecanismos legais previstos para a futura anexação das 
áreas florestais potenciais ao Parque, localizadas em seu entorno imediato; 

 estudar a possibilidade de anexação de áreas próximas às vias do Parque para 
ampliação dos estacionamentos. 

Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 8: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE REDELIMITAÇÃO E REGULAÇÃO FUNDIÁRIA 
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QUADRO 20: SUBPROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

SUBPROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

Justificativa  O Parque Barigüi deve passar por readequações tanto estruturais quanto administrativas, uma 
vez que se tem a intenção de que o Parque venha a ter uma conotação de conservação 
ambiental e não apenas como área de lazer. Dessa forma este subprograma visa à definição da 
infra-estrutura e equipamentos necessários com vistas ao funcionamento ambientalmente 
sustentável da UC. 

Objetivo geral Proporcionar infra-estrutura e equipamentos adequados para a realização das atividades 
previstas no plano de manejo. 

Objetivos específicos  promover adequação e/ou melhorias das estruturas existentes de forma a atender os 
objetivos do Plano de Manejo; 

 dotar o Parque de novas estruturas; 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Urbanismo; 
 Parcerias com a iniciativa privada. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Obras; 
 Secretaria Municipal de Urbanismo; 
 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). 

Projetos  Atividades Prioritárias 

MELHORIAS NA  
ESTRUTURA DO 
PARQUE 

 exigir o gerenciamento correto (ou um plano) dos resíduos nos eventos, principalmente 
no pavilhão de exposições; 

 ampliar a pista de caminhada/cooper; 
 ampliar a ciclovia para a porção oeste do lago de modo que atenda a todo o perímetro 

do lago;  
 adequar a drenagem do parque (tubulações direcionadas ao lago). 

IMPLANTAÇÃO DE 
NOVAS ESTRUTURAS 
NO PARQUE 

 implantar o Centro de Recepção e Educação Ambiental*; 
 implantar playground para crianças, prevendo a desmobilização do Parque de 

Diversões Alvorada **;  
 construir novos sanitários no Parque***. 

MELHORIA DE 
ACESSOS E 
CIRCULAÇÃO DO 
PARQUE 

 elaborar folders explicativos sobre a localização do parque e seus acessos; 
 reestruturar as áreas de estacionamento; 
 realizar melhorias de infra-estrutura das vias existentes no interior do Parque; 
 possibilitar o acesso de veículos de manutenção e de emergências (ambulâncias e 

bombeiros). 

ESTRUTURAÇÃO DA  elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Parque; 
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COLETA E DISPOSIÇÃO 
DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

 instalar dispositivos nos leitos dos rios para gradeamento preventivo da afluência de 
resíduos carreados  ao interior do parque; 

 estruturar e implantar a  quantidade necessária de lixeiras em todas as áreas de 
desenvolvimento do Parque e padronizadas; 

 ampliar a quantidade de lixeiras (temporárias) durante os dias de eventos no Parque, 
como feiras, shows, dentre outros; 

 adequar o conteiner de disposição temporária de resíduos sólidos e recicláveis na área 
do Parque. 

Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
NOTA: 
* Ressalta-se que o Centro de Recepção e Educação Ambiental utilizará o espaço físico do Pavilhão de Exposições após sua 
requalificação. 
** Segundo informações da URBS o prazo de concessão de uso do Parque Alvorada é indeterminado, para tanto há que se proceder a 
uma quebra de contrato judicialmente. 
*** Estão previstas instalações sanitárias no Pavilhão de Exposições, quando de sua requalificação. 
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TABELA 9: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

 

... Continuação 
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... Continuação da Tabela 9. 
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QUADRO 21: SUBPROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO 

SUBPROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Justificativa  Este subprograma se volta a prestar suporte organizacional, administrativo e financeiro-contábil a 
todas as atividades, projetos e demais subprogramas a serem estabelecidos na UC, 
coordenando-os e controlando-os. Visa também à conservação constante do seu patrimônio, ao 
zelo pela sua integridade e à manutenção de condições de funcionalidade e limpeza. Para tanto, 
deverá dotá-la dos meios necessários (pessoal, infra-estrutura e demais recursos) para a 
consecução do manejo proposto. 

Objetivo geral Prover suporte às atividades previstas nos demais programas e subprogramas, tanto 
organizacional e administrativo, quanto financeiro-contábil. 

Objetivos específicos  garantir a adequada gestão do Parque; 
 estabelecer e garantir o funcionamento do Conselho Gestor do Parque; 
 prover pessoal, logística, infra-estrutura e equipamentos em quantidade e qualidade 

adequada visando cumprir as disposições do Plano de Manejo. 
 manter o rio Barigüi, lago e seus contribuintes sem resíduos sólidos;  

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Parcerias com a iniciativa privada. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Urbanismo; 
 Secretaria Municipal de Planejamento; 
 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). 

Projetos  Atividades Prioritárias 

COORDENAÇÃO DO 
PROCESSO CONTÍNUO 
DE PLANEJAMENTO DO 
PARQUE 

 disponibilizar gestores capacitados para o Parque Barigüi (a fim de que todos os 
projetos previstos para o Parque sejam efetivados, fiscalizados e monitorados); 

 desenvolver um sistema informatizado  de registro e controle de atividades na Gerência 
de Parques e Praças (Controle de atividades - Comerciais ou não;  da Manutenção, 
Conservação e Controle;  Previsão de Serviços Contratados exclusivos para os 
Parques). 

DOTAÇÃO DE 
RECURSOS 

 realocar os recursos de receitas advindas das atividades econômicas no Parque 
(aluguéis de estabelecimentos), de modo que sejam revertidas para a própria 
manutenção do Parque; 

 elaborar projetos para a captação de recursos para implementação do Plano de Manejo 
do Parque. 

CAPACITAÇÃO DE 
PESSOAL 

 prover pessoal necessário para o funcionamento do Parque, em termos numéricos e 
qualitativos; 

 promover periodicamente cursos de atualização profissional para o pessoal próprio, 
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prestadores de serviço e  concessionários; 
 facilitar a participação do pessoal próprio em eventos externos de capacitação; 
 promover a capacitação dos vendedores ambulantes do Parque. 

MANUTENÇÃO DE ÁREA  organizar as diversas instalações do Parque; 
 adquirir e manter os equipamentos e materiais necessários às atividades de 

conservação do parque; 
 realizar, com periodicidade apropriada a cada caso, os serviços de capina, roçada, e 

outros; 
 definir critérios para manutenção de procedimentos de limpeza com retirada periódica 

de resíduos sólidos e lodo do rio Barigüi e lago; 
 elaborar estudo e implementar a contenção de erosão das margens do lago do Parque; 
 manter todos os caminhos e trilhas transitáveis, em bom estado de conservação; 
 adotar medidas necessárias para segurança dos visitantes nos caminhos e trilhas; 
 manter as cercas; 
 manter o sistema de sinalização e comunicação visual em bom estado de conservação 

e visibilidade; 
 dar destinação adequada ao lodo retirado do lago, o qual está armazenado em bags no 

canteiro da SMMA, ou mesmo revitalizar essa área. 

REVISÃO DAS 
ATIVIDADES 
COMERCIAIS DO 
PARQUE 

 rever e inserir novas condicionantes nos contratos com os terceirizados 
(permissionários); 

 reduzir gradativamente o número de ambulantes no Parque. 

GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO DO 
PARQUE 

 fiscalizar os acessos clandestinos ao Parque; 
 fiscalizar o acesso de visitantes à Zona de Preservação Permanente ao redor do lago 

do Parque, à Zona Primitiva e às Zonas de Recuperação; 
 fiscalizar a qualidade dos alimentos comercializados na área do parque (vigilância 

sanitária) tanto dos ambulantes, quanto  das feiras e eventos do pavilhão de 
exposições, bares, restaurantes, dentre outros; 

 atualizar os cadastros sobre a qualidade da água, ar, processos de recuperação 
ambiental, número de visitantes, dentre outros; 

 fiscalizar/verificar as condições de uso dos equipamentos e estruturas do parque, para 
que não ofereçam nenhum risco à integridade física dos usuários; 

 fiscalizar periodicamente a situação da infra-estrutura básica e uso do Parque. 
 fiscalizar a circulação de veículos no Parque; 
 fiscalizar sistematicamente o manejo dos resíduos gerados nas áreas de 

desenvolvimento do Parque. 
Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 10: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

... Continuação 
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... Continuação da Tabela 10. 
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QUADRO 22: SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO 

SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO  

Justificativa  Este subprograma refere-se à proteção de recursos naturais da UC e do seu entorno, bem como 
das edificações e da infra-estrutura da unidade contra vandalismo, incêndio e usos ilegais, 
garantindo a evolução natural dos ecossistemas e a manutenção da biodiversidade; volta-se 
também à segurança de usuários e funcionários da área protegida. 

Objetivo geral Garantir a segurança da área do Parque. 

Objetivos específicos  garantir a integridade das estruturas do Parque; 
 manter o limite físico da área; 
 promover o controle de acesso ao parque. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 Parcerias com a iniciativa privada. 

Responsabilidade  Guarda Municipal; 
 Polícia Militar; 
 DIRETRAN. 

Projetos  Atividades Prioritárias 

CONTROLE DE ACESSO 
AO PARQUE 

 fechar os acessos clandestinos do parque; 
 controlar os acessos de veículos às áreas permitidas à sua circulação; 

SEGURANÇA  realizar vistoria diária do parque, edificações, equipamentos e cercas; 
 orientar e apoiar os visitantes, assim como as atividades por estes realizadas  e 

eventos; 
 ampliar as ações conjuntas da Guarda Municipal, Polícia Militar e DIRETRAN. 

Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 11: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO 
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QUADRO 23: SUBPROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

SUBPROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

Justificativa  Pretendendo estabelecer ações para o relacionamento institucional, tanto com organismos 
públicos federais, estaduais e municipais, quanto com entidades privadas atuantes na região de 
entorno da UC, este subprograma busca a agregação de esforços para a sua conservação e 
manejo, interagindo, inclusive, com programas de desenvolvimento ou similares que afetam 
diretamente a área. 

Objetivo geral Estabelecer convênios com instituições públicas e privadas para a realização de atividades 
conjuntas e/ou integradas visando à conservação e o manejo do Parque 

Objetivos específicos  obter apoio do poder publico, iniciativa privada, organizações não governamentais, 
população do entorno para a realização de ações para a proteção e conservação do 
ambiente 

 promover a mobilização da população, principalmente do entorno, para que os objetivos 
do parque sejam atingidos.  

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Projetos  Atividades Prioritárias 

ESTRUTURAÇÃO DAS 
ATIVIDADES INTER-
INSTITUCIONAIS 

 elaborar plano preliminar de prioridades para cooperação institucional; 
 estabelecer contato com as instituições pertinentes; 
 estabelecer convênios, termos de cooperação, ou outros instrumentos administrativos  

com instituições afins. 

COOPERAÇÃO COM 
ORGANISMOS 
PÚBLICOS E 
ENTIDADES PRIVADAS 

 estimular  participação  da comunidade do entorno no processo de desenvolvimento de 
atividades do parque; 

 estimular a criação de brigada contra incêndios; 
 estabelecer parcerias com instituições de ensino e pesquisas  para realização de 

pesquisas nas áreas de interesse do Parque. 
Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 12: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 
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5.1.5 Programa de Integração com o Entorno 

O Programa de Integração com o Entorno consiste em apontar ações para prevenção ou minimização dos 
impactos na Bacia do rio Barigüi, que acabam afetando direta e indiretamente a área da UC. Utiliza-se para isso 
o mecanismo de divulgação da área do Parque e de sua importância no contexto municipal e metropolitano. 

Os espaços geográficos considerados devem ter a dimensão pretendida para as atividades previstas. Duas 
linhas de atuação direcionam este programa: relações públicas (Quadro 24 e Tabela 13) e conscientização e 
controle ambiental da bacia (Subprograma de Informação e controle Ambiental e Tabela 14). 

QUADRO 24: SUBPROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

SUBPROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

Justificativa  A divulgação de uma imagem pública positiva da UC e da sua instituição gestora é fator primordial 
desse subprograma, que visa despertar o interesse pessoal, comunitário e institucional para a 
área protegida, bem como promover a compreensão pública e política da sua entidade de gestão. 
Este subprograma identifica-se, de modo particular, como o de conscientização ambiental. 

Objetivo geral Divulgar o Parque Barigüi 

Objetivos específicos  fornecer à população e visitantes informações a respeito da conservação ambiental; 
 possibilitar o entendimento sobre os objetivos de uma unidade de conservação. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Parcerias com a iniciativa privada. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Projetos  Atividades Prioritárias 

DIVULGAÇÃO DO 
PARQUE 

 preparar publicação (cartilha, folder e CD), com síntese do Plano de Manejo para sua 
divulgação e da UC; 

 instalar placas contendo a estrutura do Parque para integração dos visitantes e 
moradores do entorno nas atividades desenvolvidas na UC; 

 elaborar painéis explicativos para exposição no Centro de Recepção e Educação 
Ambiental. 

Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 13: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
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QUADRO 25: SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA DE INFORMAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DA BACIA 

Justificativa  Este subprograma aborda de modo geral, aspectos relacionados à Bacia Hidrográfica do rio 
Barigüi, que correspondem à Área de Influência Direta (AID) do Parque. 

As atividades de conscientização ambiental devem estar diretamente associadas às de relações 
públicas acima citadas (dentre e fora da UC). A informação ambiental deve demonstrar à 
população as ameaças ao equilíbrio do meio, indicando as alternativas para otimização do 
manejo dos recursos e incentivando as comunidades na participação das atividades 
conservacionistas e na melhoria das condições ambientais. As ações devem estar voltadas à 
integração e envolvimento da sociedade. 

O controle ambiental, além do monitoramento visa à prevenção ou minimização de interferências 
deletérias do entorno sobre a área da UC, estando intimamente relacionado com o licenciamento 
de atividades degradadoras e/ou poluidoras, adequações de sistemas de esgotamento sanitário, 
assim como com a redução das pressões antrópicas sobre os recursos naturais da UC. 

Objetivo geral Informar sobre o valor dos recursos naturais e monitorar a adequação das atividades realizadas 
na bacia. 

Objetivos específicos  promover a readequação da circulação na bacia do rio Barigüi; 
 desenvolver estudos de investigação na bacia e fundo de vale do rio Barigüi; 
 propiciar o cadastro das atividades realizadas na bacia do rio Barigüi; 
 desenvolver campanha de educação ambiental; 
 promover a conscientização e recuperação ambiental na bacia; 
 incentivar a despoluição da Bacia e rio Barigüi; 
 orientar sobre a disposição e destinação de resíduos sólidos e sobre a importância do 

esgotamento sanitário estar devidamente ligado à rede pública. 

Possível fonte de 
recursos 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Ministério do Meio Ambiente; 

 SANEPAR; 

 Parcerias com a iniciativa privada. 

Responsabilidade  Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Urbanismo; 

 Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC); 

 SANEPAR. 

Projetos  Atividades Prioritárias 

READEQUAÇÃO DA  implantar uma rede de ciclovias no entorno que possibilite acesso à Unidade, além de 
faixas para pedestres; 
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CIRCULAÇÃO NA BACIA  definir o programa de comunicação visual  para  sistema eficiente de trânsito; 
 implantar o sistema de comunicação visual adequado e próprio ao sistema viário do 

entorno, de forma a identificar a região como de conservação, lazer e de tráfego de 
pedestres e ciclistas; 

 definir uma solução para a travessia (transposição) de pedestres da BR-277 para o Park 
Shopping Barigüi. 

INVESTIGAÇÃO, 
CONTROLE E 
ADEQUAÇÃO DAS 
AITIVIDADES 
REALIZADAS NA BACIA 

 mapear e identificar indústrias e estabelecimentos emissores de efluentes, atuantes na 
bacia; 

 estabelecer ações de fiscalização das fontes geradoras de poluição hídrica na bacia; 
 identificar, cadastrar e fiscalizar os pontos de lançamento de efluentes e/ou resíduos 

sólidos nos cursos d’água; 
 definir ações corretivas e preventivas, a partir dos focos de poluição identificados; 
 definir ações de regularização ou realocação das atividades incompatíveis com a 

qualidade ambiental da bacia; 
 classificar cada possível fonte poluidora, inclusive erosão de margens, conforme as 

características de efluentes gerados; 
 caracterizar a fauna aquática e diagnosticar seus níveis de comprometimento. 

CADASTRAMENTO DAS 
ATIVIDADES NA BACIA 
DO RIO BARIGÜI 

 manter o cadastro municipal das atividades na bacia sempre atualizado. 

RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL DA BACIA 

 cobrar das autoridades competentes a efetivação do Plano de Revitalização da Bacia 
do rio Barigüi para a recuperação da qualidade hídrica da bacia; 

 promover mutirões junto à população para limpeza dos leitos e margens dos cursos 
d´água da bacia do rio Barigüi; 

 revegetar as margens dos rios da Bacia; 
 realizar obras de saneamento básico no entorno e à montante do Parque. 

AGENCIAMENTO DA 
PAISAGEM DA BACIA 

 elaborar um plano de arborização urbana e implantar na bacia de forma integrada ao 
parque 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NA BACIA 

 elaborar um conjunto de informações ambientais básicas sobre a bacia do Barigüi e 
unidades de conservação; 

 campanhas educativas para evitar solturas de animais na região do parque; 
 realizar e/ou incentivar debates, palestras, seminários, atividades artísticas e esportivas 

voltados à conservação da natureza, incluindo informações sobre a correta disposição 
de resíduos sólidos e saneamento; 

 realizar programas de mobilização da comunidade em torno de atividades de caráter 
conservacionista; 

 divulgar  relatórios técnicos sobre a qualidade da água e do ar da Bacia e Parque 
Barigüi. 
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COLETA E DESTINAÇÃO 
ADEQUADA DO 
ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO NA BACIA 

 solicitar à SANEPAR para que no município de Almirante Tamandaré (montante do 
Parque) implemente sistema de tratamento e coleta de esgotamento sanitário; 

 promover junto à SANEPAR a implantação da rede de esgotamento sanitário no 
entorno do Parque; 

 fiscalizar e multar os proprietários que não efetivarem as ligações de seu esgoto à rede 
existente. 

Fonte: elaborado com base nos resultados do diagnóstico e das oficinas de planejamento. 
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TABELA 14: ORÇAMENTO DO SUBPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 

 

                                                                                                                                                          ... Continuação 
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... Continuação da Tabela 14. 
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55..22  EEssttrruuttuurraa  ddee  ggeessttããoo  

A gestão do Parque Barigüi exige a definição de instrumentos específicos nos âmbitos institucional, legal e de 
coordenação. 

O modelo de gestão ideal para a implementação das ações, flexível administrativamente e participativo em 
termos comunitários, deve propiciar alternativas para a ação coordenada de diversas instituições em graus de 
responsabilidade distintos, nas diversas estruturas físicas existentes. Assim, deve-se ter uma equipe gestora, 
composta por profissionais capacitados, vinculados ao Serviço de Conservação e Manutenção de Parques, 
integrante do Departamento de Parque e Praças (MAPP) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). 

Não há necessidade de criação de um Conselho Consultivo específico para o Parque Barigüi, como previsto no 
SNUC (BRASIL, 2000), uma vez que no caso específico desta Unidade de Conservação deve-se seguir o que 
preconiza o Decreto Federal nº 4.340/02 (Artigo 17, Parágrafo 6º - BRASIL, 2002a) que dispõe que “no caso de 
unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ou órgão equivalente, 
cuja composição obedeça ao disposto no Artigo 17, e com competências que incluam aquelas especificadas o 
Artigo 20 do citado Decreto, pode ser designado como Conselho da Unidade de Conservação. 

 

5.2.1 Monitoria e avaliação anual de implementação do Plano 

A equipe designada para a gestão do Parque deve ser responsável pelo monitoramento e avaliação da 
implementação do Plano de Manejo (programas, subprogramas e ações), de modo a assegurar a interação entre 
o planejamento e a execução, possibilitando a correção de desvios e a retroalimentação permanente de todo o 
processo de planejamento. 

De acordo com IBAMA (2002) a monitoria se diferencia qualitativamente de um simples acompanhamento, pois 
além de documentar sistematicamente o processo de implantação do Plano, identifica os desvios na execução 
das atividades propostas, fornecendo as ferramentas para a avaliação. Esta última possibilita as ações corretivas 
para ajuste ou novo planejamento das atividades. No caso de ser detectada a necessidade de novas atividades 
envolvendo a implementação de infra-estrutura e facilidades na UC, é necessário o desenvolvimento de projetos 
específicos justificando sua implementação e, estes serão considerados se visarem à proteção da UC. 

O Quadro 26 apresenta um modelo de formulário para monitoria e avaliação anual das ações do Plano de 
Manejo, previsto, dentre outros, no Roteiro Metodológico do IBAMA (2002), que poderá ser utilizado pela equipe 
responsável pela gestão do Parque Barigüi. 
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QUADRO 26: FORMULÁRIO DE MONITORIA E AVALIAÇÃO ANUAL 

 

Fonte: IBAMA, 2002 
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