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1. Apresentação 

 

O plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Maringá foi 

elaborado pela Secretaria Municipal de Saneamento Básico e Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Maringá, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e colaboração do 

CONDEMA (Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente).  

Devido à complexidade da biodiversidade e dos fatores socioeconômicos, na Mata 

Atlântica brasileira um extenso mosaico de situações biológicas e sociais é produzido e os 

pesquisadores precisam responder com planos de conservação que diagnostiquem precisamente a 

situação de cada região e elaborem programas de uso sustentável desta vasta riqueza. Desta 

forma, torna-se de fundamental importância a elaboracão e o planejamento de políticas públicas 

para a proteção de um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo e o segundo mais 

ameaçado do planeta.  

 

2. Objetivos 

 

2.1. Geral 

Elaborar e realizar o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 

de Maringá, estado do Paraná, com base na Lei Federal n 11.428/06. 

 

2.2. Específicos 

- Realizar um diagnóstico das áreas degradadas do município de Maringá; 

- Elencar as áreas prioritárias para conservação; 

- Elencar as áreas prioritária para recuperação ambiental; 

- Elencar áreas destinadas a urbanização sustentável com implantação de atividades de lazer, 

entretenimento, educação e Cultura, relativos a temas ambientais; 

- Reflorestamento; 

- Criação de corredores de biodiversidade; 



- Criação de novas Unidades de Conservação; 

- Elaboração e revisão de Planos de Manejos nas Unidades de Conservação do Município (UCs); 

- Identificar as propriedades rurais do município com potencial para parcerias na conservação e 

preservação da Mata atlântica (áreas de Reserva Legal), bem como indicação de ações de 

controle para a promoção de conservação e recuperação em áreas de relevante interesse 

ambiental; 

- Adoção de transferência de potencial construtivo e outros incentivos fiscais como instrumentos 

econômicos para viabilizar a obtenção de áreas de preservação permanente e de relevante 

interesse ambiental; 

- Mapeamento dos remanescentes florestais, com características dimensionais; 

- Classificação dos remanescentes  de acordo com sua relevância biológica; 

- Estabelecer diretrizes para a conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Município de 

Maringá; 

 

3. Metodologia 

 A metodologia para a elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica do Município de Maringá foi estabelecida em 3 fases e baseada no modelo de 

elaboração dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, RMA 

(2010) do Plano Municipal de João Pessoa (2010). 

 Na primeira fase foi realizado um levantamento bibliográfico de artigos, dissertações, 

teses e literaturas referentes a Mata Atlântica e ao Município de Maringá, assim como 

levantamento das leis ambientais federais, estaduais e municipais referentes ao bioma e 

município em questão. Posteriormente, foi realizado levantamento de mapas e plantas, em 

formato digital e impresso e  imagens de satélite. 

 Na segunda fase foram realizadas pesquisas de campo, para reconhecimento das 

características de cada uma das áreas que serão objeto de estudo.  Nesta fase foram também 

escolhidas as áreas prioritárias para Conservação e recuperação de acordo a resolução do 

CONAMA 02/94 estabelecidas em estágio (A) Inicial, (B) média e (C) avançado de regeneração. 

Foram realizadas discussões para a elaboração de propostas de ações, dentro das diretrizes 

estipuladas pelo modelo de elaboração do plano. 



 Na terceira fase, para cada critério de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do 

Município, foram traçadas as "ações previstas" as "atividades propostas". 

  

4. Localização geográfica  

 O Estado do Paraná localiza-se na porção meridional do território Brasileiro. Ocupa uma 

extensão de 199.314,85 km2, tendo como limites atuais: a leste, o oceano Atlântico; a norte e 

nordeste o Estado de São Paulo; a noroeste o Estado de Mato Grosso do Sul; a Sul e Sudeste o 

Estado de Santa Catarina e, finalmente, a oeste, o Paraguai e a Argentina (Maack, 1968; 

Nogarolli, 2007). 

 O Município de Maringá possui uma extensão territorial de 487,730 km², situando-se no 

Terceiro Planalto  paranaense na região Sul do Brasil, noroeste do Estado do Paraná , entre os 

paralelos 23° 15´ e 23° 34´ de latitude sul e os meridianos 51° 50´ e 52° 06´ de longitude oeste. É 

cortado pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio (Silveira, 2003; IBGE, 2010) (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Localização da Cidade de Maringá 

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá (2006) 

 



5. Caracterização do espaço geográfico 

Maringá possui população estimada de 357.077 habitantes, sendo que 350.653 residem na 

zona urbana e 6.424 habitantes na zona rural (Figura 2). Dessa população, 226.025 são eleitores 

(IBGE, 2010). É cidade-pólo da AMUSEP (Associação dos Municípios do Setentrião 

Paranaense). Foi fundada em 10 de maio de 1947 como Distrito de Mandaguari. Em l948 passou 

à categoria de Vila, elevada a Município através da Lei nº 790 de 14/11/l951, tendo como 

Distritos Iguatemi, Floriano e Ivatuba. A categoria de COMARCA, foi elevada em l954. A partir 

de l998, tornou-se sede da Região Metropolitana, integrada, além de Maringá, pelos Municípios 

de Sarandi, Paiçandu, Mandaguaçu Marialva, Mandaguari, Iguaraçu e Ângulo (Museu de 

História e Arte Helenton Borba Côrtes; Prefeitura Municipal de Maringá, Paraná) citado por 

IBGE (2010). 

Quanto à colonização de Maringá, teve seus pioneiros, em sua maioria, vindos do 

Nordeste, São Paulo e Minas Gerais. O traçado foi projetado pelo urbanista Jorge de Macedo 

Vieira (Takahashi, 1997) e sua arborização ficou sob a responsabilidade do paisagista Dr. Luiz 

Teixeira Mendes, contratado pela Companhia Melhoramentos do Paraná (CMNP) (Sampaio, 

2006). 

Com um índice de crescimento populacional estimado em 1.86% e índice de 

desenvolvimento humano de 0.841, Maringá ocupa a 67ª posição no País. É centro de referência 

da região desempenhando papel central nas áreas comercial e cultural, além de centro 

universitário e de pesquisa. É a terceira maior cidade do Estado do Paraná, localizada na região 

chamada Norte Novo (Jordão, 2008). Segundo o mesmo autor, Maringá tem como base 

produtiva o setor primário com uma agricultura diversificada e mecanizada: soja, trigo e milho. 

Destaca-se o setor terciário como centro atacadista e varejista da região e, ainda, como 

distribuidor de bens e prestador de serviços. O potencial de geração de emprego encontra-se nos 

serviços, comércio, indústria de transformação e construção civil. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Maringá (2000) vem confirmar 

que foi na década de 1970 que a cidade passou por um ritmo extraordinário de crescimento, 

derivado das transformações da base agrícola regional, devido a substituição de culturas e 

modernização da agricultura, que tiveram como uma de suas conseqüências o aumento da 

população urbana e a diminuição da população rural. Assim, a antiga propriedade da época do 

café, pequena e geralmente dirigida pela mão-de-obra familiar, se transforma na propriedade 

mecanizada, absorvendo pouca mão-de-obra, voltada às modernas técnicas de produção (MORO, 

1998). Nesse contexto, a cidade de Maringá, como todo norte paranaense, foi colonizada com 

êxito em um curto período de tempo. Sendo estruturada pela Companhia Melhoramentos Norte 

do Paraná (CMNP) para ser uma cidade de  médio porte, com intenção de polarizar 



economicamente a região Centro Norte do estado e, durante seu meio século de existência, 

correspondeu as expectativas iniciais dos colonizadores, sendo hoje o principal pólo econômico 

do norte central do Paraná (Sala, 2005). 

A pesquisa Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil realizada pelo 

IPEA/IBGE/UNICAMP/IPARDES (2000), classificou Maringá, no Paraná, como aglomeração 

urbana metropolitana. Uma aglomeração metropolitana, segundo essa pesquisa, caracteriza-se 

por uma mancha de ocupação diretamente polarizada pela metrópole, envolvendo municípios 

periféricos com continuidade de ocupação. Nessas aglomerações, há uma tendência a ocorrer 

diminuição nas taxas de crescimento populacional dos municípios pólos e um aumento elevado 

ou a manutenção da taxa de crescimento populacional dos municípios do entorno próximo. 

  

 

 

Figura 2. Evolução da população rural e urbana no Município de Maringá, Paraná. 

Fonte: IBGE (2000) 

 

6. Indicação dos Recursos Hídricos:  

  

O sistema hidrográfico da área que abrange Maringá pertence à Bacia do Prata onde o 

Rio Paraná é o principal afluente, sendo os rios Paranapanema, Ivaí e Piquirí alguns dos seus 



principais tributários que constituem as bacias secundárias. A drenagem tem sentido norte em 

direção do rio Pirapó e ao sul no rio Ivaí. Os tributários do rio Paranapanema são os córregos de 

Mandaguaçu, Osório, Isalto, Miosótis, Nazareth, Ibitanga e ribeirão Maringá. Os tributários do 

rio Ivaí são os córregos Borba Gato, Nhanguaçu, Biriqui, Cleópatra, Moscados e Merlos e os 

ribeirões Pinguim, Bandeirantes do Sul, Paiçandu e Floriano (Plano de Manejo, 2007; Anjos, 

2000). 

A drenagem da região é do tipo dentrítico (Figura 3) com orientação estrutural 

caracterizada pela orientação (N-S) dos cursos d’água principais e (E-W) dos seus afluentes 

(Perfil da Cidade de Maringá, 1996). 

O lençol freático é abundante e serve como fonte de abastecimento industrial. Com 

profundidade média entre 500 e 600 metros, encontra-se o aqüífero Guarani (ou Botucatu), a 

maior reserva de água doce do mundo. Esta água pode chegar à flor da terra a uma temperatura 

de aproximadamente 50 graus centígrados. 

O sítio urbano de Maringá está localizado sobre o interflúvio das bacias hidrográficas do 

rio Pirapó, ao Norte (afluente do rio Paranapanema) e Ivaí, ao Sul. Esses são afluentes do rio 

Paraná, de forma direta ou indireta. Pelo fato de estar situada num topo quase plano, a área 

urbana possui várias nascentes, originando os ribeirões e córregos. Entretanto, esses se 

caracterizam por pequenas dimensões e baixa vazão. Estão localizados no sentido contrário das 

duas vertentes, padronizando a rede de drenagem do perímetro urbano da cidade como paralela e 

subparalela (SANTOS, 1996). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Geologia 

 

Segundo Maack (1968) o substrato geológico de Maringá, localizado no Terceiro Planalto 

Paranaense, tem origem na Era Mesozóica (230-65 milhões de anos) dos períodos Jurássico e 

Cretáceo (Figura 4). Anjos (2000) afirma que sua formação recebeu o nome de Serra Geral, com 

uma espessura variando de 35 a 50 metros, apresentando estruturas colunares hexagonais. Sendo 

um terreno de formação antiga e estável, sofre muito com o intemperismo e forma relevos, 

mostrando as fraturas e falhas que ocorreram na região, sendo, o sentido do fraturamento, de NE-

Figura 3 – Hidrografia da Região de Maringá 

Fonte: Perfil da cidade de Maringá 



SW e E-W. O solo da região apresenta formação basáltica, com características estruturais 

microcristalinas de textura pétrea e vítrea de coloração escura, originando, comumente chamado  

"terra roxa", muito fértil pela presença de minerais, ferro, magnesianos, formado por siltito 

argiloso (Teodoro e Amorim, 2009). 

O relevo é predominantemente plano, com algumas áreas de maior declividade próximas 

às vertentes. Forma platôs, com limites nos fraturamentos e zonas de erosão entre os vários 

derrames de basalto da região. Tem característica de relevo em coxilhas, com altitudes que 

variam entre 500 a 600 metros de altitude. Originalmente coberta pela mata pluvial-tropical e 

subtropical, a região de Maringá teve, em seu processo de ocupação, sua cobertura florestal 

praticamente eliminada (Maack, 1968).    

 
Figura 4  – Geologia - Região de Maringá 
Fonte: Perfil da cidade de Maringá 

 

 

 

 

8. Clima 

Dos vários elementos metereológicos, a temperatura segue como um dos principais 

elementos para análise da organização natural de qualquer área, fundamental para o 

planejamento dos espaços urbanizados. 



 O clima constitui-se numa das dimensões do ambiente urbano e seu estudo tem oferecido 

importantes contribuições ao equacionamento da questão ambiental das cidades. O clima dessas 

áreas, ou clima urbano, é derivado da alteração da paisagem natural e da sua substituição por um 

ambiente construído, palco de intensas atividades humanas. 

 Os fatores climáticos, como a altitude, latitude, continentalidade, dinâmica das massas de 

ar, afetam diretamente os padrões anuais de precipitação e oscilação térmica. As condições de 

insolação, alternância de estações do ano e padrões de movimentação de massas de ar são fatores 

que condicionam o regime de chuvas e as temperaturas médias numa dada região. Alterações 

nesses fatores já têm sido detectadas em áreas com grandes aglomerações populacionais. Tais 

alterações tendem a ser mais intensas nas grandes cidades devido ao efeito de urbanização, 

afetando a população, a economia, a saúde, além de ocasionar graves impactos no ecossistema. 

 O Estado do Paraná encontra-se em uma região de transição entre o clima tropical e 

subtropical, com freqüentes passagens durante o inverno de intensas frentes frias, que chegam 

alcançar latitudes muito baixas. As massas de ar polares que produzem esses sistemas frontais 

geram marcados esfriamentos (especialmente entre maio e outubro), resultando baixas 

temperaturas nesse período. 

 No Município de Maringá, a precipitação média anual varia entre 1500 e 1600 mm e as 

temperaturas médias anuais entre 20 a 21° C, com média das máximas entre 27 a 28° C e das 

mínimas entre 16 e 17° C.  O clima predominante da região é do tipo subtropical, onde a 

temperatura média do mês mais frio é inferior a 18ºC e a temperatura média anual é superior a 

20ºC, com verões chuvosos e invernos secos. Maringá sofre as ações do “macroclima da região”. 

As massas de ar polares, atlânticas, tropicais, que vêm do Equador em direção ao Sul, chegam 

até Maringá, descaracterizando o clima que, segundo Maack (1968) é subtropical úmido, 

pertencente ao tipo Cfa (clima mesotérmico úmido, de verão quente). Deffune (1994), através de 

uma pesquisa realizada entre 1976 e 1992, afirma que o clima pode ser Cw’h (clima tropical 

mesotérmico úmido com chuvas de verão e outono). Os dois autores utilizaram a classificação de 

Köppen (1948). As chuvas são bem distribuídas ao longo dos anos, com uma ligeira diminuição 

nos meses de inverno. As geadas não são freqüentes. A umidade relativa do ar varia de 18.8% 

(inverno) a 24.3% (verão). 

 Maringá pertence a região Sul do Brasil e apesar de estar na zona temperada, tem seus 

sistemas circulatórios sujeitos a grandes flutuações anuais, no entanto não chega a influir na 

variabilidade térmica com a mesma importância com que influi na variabilidade pluviométrica, 

não estando sujeita a notáveis desvios térmicos (IBGE, 1977 e Coelho, 1987). Alguns estudos 

realizados, já mostraram claramente a correlação existente entre a precipitação pluvial e as 

condições climáticas do El Niño –Oscilação Sul (ENOS). Em alguns desses trabalhos concluiu-



se que as chuvas possibilitam ou impedem o manejo de determinadas culturas existentes no Sul 

do Brasil (Ferreira, 2000). 

Por sua diversidade climática, é importante o conhecimento da periodicidade da atuação 

dos ENOS no território brasileiro, visto que tal provoca grandes perturbações climáticas 

(ciclones e chuvas com totais pluviométricos extremamente elevados em relação às normais 

locais e regionais ou, ao contrário, secas anormais) em regiões habitualmente isentas desses 

eventos (Mendonça e Danni-Oliveira, 2007). De acordo com os autores, registrou-se a influência 

desse fenômeno nos seguintes anos: 1941-1942, 1951, 1953, 1957-1958, 1965, 1969, 1972-1973, 

1976, 1982-1983, 1986, 1991, 1997-1998 e 2002-2003. Para Maringá, esse conhecimento prévio 

da atuação do ENOS é de suma importância, já que a cidade se encontra numa área de transição 

climática, com o clima controlado pelas massas de ar tropicais e polares (Monteiro, 1973). 

Vários autores vêm demonstrando que uma das principais causas da variabilidade climática no 

Sul do Brasil, principalmente a precipitação pluvial, advém da ocorrência do fenômeno El Niño. 

Trenberth (1997), entre outros, denomina o El Niño - Oscilação Sul (ENOS) como um fenômeno 

de grande escala, caracterizado por anomalias no padrão de temperatura da superfície do oceano 

Pacífico tropical que ocorrem de forma simultânea com anomalias no padrão de pressão 

atmosférica. 

 

9. A Mata Atlântica 

 

 A Mata Atlântica brasileira é um dos 34 hotsposts mundiais sendo uma das cinco áreas 

prioritária para conservação (Gradstein & Raeymaekers, 2000; Conservação Internacional do 

Brasil, 2005). Destaca-se, entre os ecossistemas brasileiros, por ter os maiores índices de 

diversidade já encontrados em florestas tropicais, devido às variações de relevo, regimes 

pluviométricos e unidades fitogeográficas (Rambaldi et al. 2003; Pinto et al. 2006) e por 

apresentar um alto nível de endemismo (Giulietti e Forero, 1990; McNeely et al. 1990), 

abrigando mais de 60% de todas as espécies terrestres do planeta (Lagos e Muller, 2007). 

Estima-se que a região abrigue de 1 a 8% da biodiversidade mundial, com 20.000 espécies de 

plantas, sendo 40% endêmicas (Myers et al. 2000; Mittermeier et al. 2004). 

 Esse importante bioma é um dos mais ameaçados do planeta, não apenas no Brasil, mas 

em todos os países em que se encontra (Galindo-Leal e Câmara, 2005; Lagos e Muller, 2007) . A 

exploração de recursos eliminou a maioria dos ecossistemas naturais, restando menos de 8% da 

sua extensão original da floresta, distribuídos em dezenas de milhares de pequenos fragmentos 

(Fundação SOS Mata Atlântica et al., 1998; Silva e Tabarelli, 2000; Pinto e Brito, 2005). Nas 



últimas três décadas, a perda e a fragmentação de hábitats alteraram seriamente a maior parte da 

Mata Atlântica, levando a extinção local de muitas espécies (Pinto e Brito, 2005), embora ainda 

mantenha muito da sua riqueza biológica. No Brasil, ocupava uma área equivalente a 1.300.000 

km2 (15%) do território nacional 

  A maioria do desmatamento da Mata Atlântica, ocorreu em meados do século XX, com o 

alto crescimento da população e a política dos sucessivos governos republicanos e militares de 

colonizar o interior do país de maneira não sustentável (Rocha, 2003). 

 . 

 

10-Diagnóstico Municipal da Mata Atlântica  

 

10.1. Aspectos técnicos e legais. 

As preocupações com o meio ambiente adquiriram suprema importância nas últimas três 

décadas do século XX e a cada dia se apresenta ocupando um espaço cada vez mais relevante nas 

reflexões dos fóruns internacionais, nos meios de comunicação e nas inquietudes da sociedade 

civil em virtude ao perigo eminente de destruição da biosfera, afetada principalmente pela 

exploração descontrolada de recursos naturais. A pior crise é a dos recursos renováveis. Em todo 

o planeta, as espécies marinhas, terrestres e aéreas, as florestas tropicais e suas incomensuráveis 

reservas genéticas, a camada superior do solo, a água potável, etc., estão em um movimento 

acelerado de diminuição, já que a exploração é maior e mais veloz que a renovação. Esta crise, 

acrescida da mudança climática e da destruição da atmosfera afetam a vida humana e de todos os 

seres vivos de forma alarmante e talvez irreversível (Bertoldi, 2003). 

A proteção jurídica do meio ambiente é uma exigência já reconhecida. A evolução 

normativa que continua e intensamente se desenvolve vem delimitada por um imperativo 

fundamental de sobrevivência e de solidariedade: a responsabilidade pela preservação da 

natureza, e conseqüentemente da vida para as presentes e futuras gerações. 

Até há pouco tempo, o Código Florestal de 1965 era a única legislação que protegia a 

Mata Atlântica e, embora fosse uma lei avançada para a época, não atendia as necessidades de 

efetiva proteção da biodiversidade. Novas legislações foram discutidas e surgiram a partir da 

promulgação da Constituição Federal em 1988. 

O princípio constitucional do meio ambiente está disposto no artigo 225 da Constituição 

federal, que diz: 

“Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 



bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." 

 

§ 4º “A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 

do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 

patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 

dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

 

 

O Decreto 750/93  

 

Resultado de um amplo processo de discussão nacional,  o CONAMA aprovou a proposta 

de um decreto como alternativa ao Decreto 99.547. O Decreto 750/93 estabelece legalmente a 

delimitação precisa da área de abrangência da Mata Atlântica e a proteção dos estágios 

sucessionais avançado e médio de regeneração das formações vegetais do bioma e dá outras 

providências. 

Com o novo Decreto, passaram a ter denominação genérica de Mata Atlântica as áreas 

primitivamente ocupadas pelas seguintes formações vegetais constantes do Mapa de Vegetação 

do Brasil (IBGE, 1993) que, a exceção dos encraves no Nordeste, formavam originalmente uma 

cobertura florestal praticamente contínua nas regiões sul, sudeste e parcialmente nordeste e 

centro-oeste: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, 

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual. Incluiu, ainda, no âmbito da 

proteção legal, manguezais, restingas, campos de altitude e brejos interioranos do Nordeste, 

como ecossistemas associados (SOS Mata Atlântica) 

Com relação aos estágios sucessionais da Mata Atlântica, o CONAMA estendeu a 

proteção para além das formações vegetais em estágio primário, incluindo também as áreas 

degradadas onde está em curso a regeneração natural. Desta forma, definiu a proteção da 

vegetação secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração. Este conceito é um 

enorme avanço em termos de conservação ambiental para o Bioma, que já assistiu a destruição 

de mais de 90% de sua área original (SOS Mata Atlântica). 

 Quanto à exploração de recursos naturais da Mata Atlântica, o Decreto 750/93 estabelece 

diretrizes objetivas para uma maior fiscalização mantendo e promovendo assim sua conservação. 

Quanto à questão urbana, o novo texto normatiza de forma rígida e objetiva os casos em 

que poderá haver supressão de vegetação de Mata Atlântica secundária. Ademais, propicia uma 

compatibilização das normas de proteção da vegetação com os planos Diretores e demais leis de 

uso e ocupação do solo ou de proteção ambiental municipais. 



Desde sua edição, o Decreto 750 foi regulamentado através de 26 resoluções do 

CONAMA e portarias conjuntas do Ibama com órgãos ambientais estaduais, estabelecendo 

critérios e parâmetros precisos para sua aplicação em quase todos os Estados inseridos na Mata 

Atlântica.  

Os aspectos da delimitação, conceitos e da natureza do Decreto nº 750/93 permitiram que 

o CONAMA editasse as resoluções de: nº 3/93, que estabelece os mecanismos de proteção dos 

diferentes estágios de regeneração das áreas da Mata Atlântica; 10/93, que estabelece os 

conceitos de dos diversos estágios de regeneração da Mata Atlântica; nº 12/94, que cria o 

glossário de termos técnicos; nº 14/94, que fixa parâmetros para avaliação das florestas; nº 12/95, 

que estabelece a composição da Câmara Técnica da Mata Atlântica; nº 03/96, que define a 

vegetação remanescente da Mata Atlântica; nº 09/96, que define corredores entre os 

remanescentes florestais e nº 07/96, que aprovou parâmetros básicos para análise de estágios de 

sucessão de vegetação primária de restinga para o Estado de São Paulo (SOS Mata Atlântica) 

Com isso, alcançou-se não só a vegetação primária, mas também todas as formas de 

vegetação secundária, incluindo os estágios inicial, médio e avançado de regeneração. Após a 

definição desses padrões e instrumentos de avaliação da composição dos remanescentes 

necessários à gestão do Decreto nº 750/93, alguns Estados com ocorrência de Mata Atlântica 

editaram resoluções a partir dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. São eles: Alagoas, 

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. 

Em 1994, a Resolução Conama nº 02/94 define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica no Estado do Paraná 

(regulamentação do artigo 6º do Decreto 750/93). 

 

 

 

 

 

 

Lei 11. 428/2006 - Lei da Mata Atlântica 

 

 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá 

outras providências. 

Após  vários anos de tramitação, em dezembro de 2006 foi aprovada a lei da mata 



atlântica (em anexo) de número 11.428 que abre possibilidade dos municípios cujo território está 

total ou parcialmente inseridos no bioma Mata Atlântica de atuarem proativamente em sua 

defesa, conservação e recuperação. O artigo 38 desta lei instituiu o plano Municipal de 

Conservação e recuperação da Mata Atlântica a ser elaborado e implementado conforme 

regulamentação do artigo 43 do decreto 6.660, de 21 de novembro de 2008. O Plano Municipal 

de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica deve identificar, planejar e ordenar as ações e 

medidas que visem a conservação e a recuperação da Mata Atlântica, promovendo a 

conectividade das áreas conservadas e em recuperação.  

Por meio desta lei, ficou instituído o fundo de restauração do Bioma Mata Atlântica, 

destinado ao financiamento de projetos de conservação dos remanescentes, restauração 

ambiental e de pesquisa científica. O fundo auxiliará no cumprimento da lei, sobretudo no que 

tange a proteção e recuperação da vegetação nativa. Entretanto, segundo  o Art. 38 da lei, 

somente os projetos que forem devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Meio 

Ambiente serão beneficiados com os recursos do fundo (Rede de ONGs da Mata Atlântica, 

RMA) 

 

Decreto 6.660/2008   

 

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe 

sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.  

 Neste decreto, o Capítulo XIV dispõe "do  Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica" 

 

Art. 43. O plano municipal de conservação e recuperação 

da Mata Atlântica, de que trata o art. 38 da Lei no 11.428, 

de 2006, deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

I - diagnóstico da vegetação nativa contendo mapeamento 

dos remanescentes em escala de 1:50.000 ou maior; 

II - indicação dos principais vetores de desmatamento ou 

destruição da vegetação nativa; 

III - indicação de áreas prioritárias para conservação e 

recuperação da vegetação nativa; e 

IV - indicações de ações preventivas aos desmatamentos 

ou destruição da vegetação nativa e de conservação e 

utilização sustentável da Mata Atlântica no Município. 

Parágrafo único. O plano municipal de que trata o caput 

poderá ser elaborado em parceria com instituições de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95075/lei-11428-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2355902/art-43-do-decreto-6660-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95075/lei-11428-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95075/lei-11428-06


pesquisa ou organizações da sociedade civil, devendo ser 

aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

 

 

10.2- Conservação da Mata Atlântica no Município 

            

B - Meio Biótico 

  Oficialmente o Paraná possui hoje uma extensão de 199.729 km2, dos quais 

84,7%, ou 169.197 km2, estavam originalmente cobertos pela Mata Atlântica. O restante 

do território era composto originalmente por formações campestres, manchas de Cerrado e 

algumas tipologias de vegetação da faixa litorânea. 

 A vegetação da Floresta Estacional Semidecidual que cobria a parte norte do Terceiro 

Planalto e seus vales fluviais é uma variação da mata pluvial tropical do litoral  (Bigarella e 

Mazuchowski, 1985; Veloso e Góes Fillho, 1985, Citados em Zamuner, 2001). Além desta 

vegetação, constava das seguintes formações florísticas: mata de araucária nos planaltos e na 

região da mata subtropical acima de 500 m, campos limpos e campos cerrados (estepes de 

gramíneas baixas); vegetação das várzeas e pântanos; vegetação das praias, ilhas, restinga e 

vegetações altas da serra; e áreas de baías com faixas de mangue. Da superfície aproximada de 

201.203 km2, a mata cobria 168.482 km2, incluindo-se as orlas de mangue das baías, as matas 

subxerófitas de restinga da zona litorânea e as faixas de mata de neblina da Serra do Mar, além 

da mata pluvial-subtropical e da mata de araucária nos planaltos e a região da mata subtropical 

acima de 500 m de altitude ( RBMA, 2008) (Figura 5). 

 De acordo com relatório da SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas 

espaciais (2011), o Estado do Paraná apresenta atualmente 1.960.644 hectares (9,97%) de 

remanescente florestal.  Dentro deste contexto, as áreas verdes do perímetro urbano de Maringá, 

correspondem, aproximadamente, 0,01% deste total (Tabela 1).  



 

Figura 5.  Cobertura vegetal original da Mata Atlântica no Brasil. 

Fonte: INPE e SOS Mata Atlântica (2006) 

 

 A vegetação natural desta cidade está ligada com as condições climáticas e o relevo, 

sendo assim formada por campos e matas. As intensas técnicas agrícolas empregadas nas últimas 

seis décadas, fizeram com que as matas naturais da região se transformassem em apenas matas 

secundárias, capoeiras e rasteiras. O Município encontra-se sob o domínio da vegetação Floresta 



Estacional Semidecidual, mas, atualmente, poucas são as áreas com florestas nativas (menos de 

0,5%) (Prefeitura Municipal de Maringá, 1994).  

 A mata nativa ocupa 14,05 km2 da área rural do município. Apresenta-se, em grande parte, 

restrita a raras cabeceiras da rede de drenagem, não existindo uma continuidade da vegetação ao 

longo da drenagem. Apenas duas manchas maiores de vegetação nativa ocorrem nessa área 

(nordeste e sudeste). Grande parte da vegetação (aproximadamente 50%) encontrada na área 

urbana localiza-se em reservas florestais com matas naturais e parques municipais (Tabela 1). 

Considerando que 2,34 km2 da área urbana (Maringá, 1997) estão ocupados por reservas/parques 

e, tendo classificado 5,31 km2 de vegetação nativa em área urbana, conclui-se que as áreas de 

vegetação nativa disseminadas na área urbana chegam a 2,97 km2 (2,33%).  De mata nativa na 

área urbana e rural, tem-se um total de 19,36 km2 (3,95%)  no Município. 

 No interior do Município de Maringá, ainda hoje existem algumas reservas 

remanescentes dessa vegetação, sendo que as três principais são o Bosque II, Parque do Ingá e 

Horto Florestal, sendo que as mesmas possuem obras de urbanização no seu interior (Borsato e 

Martoni, 2004) (Figura 6). 

Figura 6. Remanescentes vegetais do Perímetro urbano do Município de Maringá, Paraná 

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá (2006) 

 

 



 

 

Figura 6. Remanescentes vegetais do Perímetro urbano do Município de Maringá, Paraná 

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Perímetros Municipal e urbano de Maringá, Paraná 

Fonte: Prefeitura do Município de Maringá (2006) 



 

 

A área urbana possui farta arborização com uma árvore para cada quatro habitantes, 

totalizando juntamente com os três bosques (Parque do Ingá (Figura 8), Bosque 2 e Horto 

Florestal) de matas nativas preservadas, 25,94 m
2
 de área verde por habitante, aproximadamente 

(Carfan et al., 2005). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 . Remanescente do Parque do Ingá, Área de Preservação Permanente (APP). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 

  

 A conservação da Mata Atlântica no Município de Maringá, vêm acontecendo de forma 

progressiva, com o desenvolvimento de políticas públicas que coíbem sua destruição. Planos de 

manejos nas áreas e, no momento, o presente plano da Mata Atlântica vêm contribuir  para que o 

município garanta a conservação da biodiversidade do bioma a qual Maringá está inserida.   

  

 10.3. Indicação e descrição das Unidades de conservação e Áreas de Proteção 

Permanentes (APPs). 

 Maringá possui uma significativa fatia de remanescente de Mata Atlântica. São 21 

áreas verdes, sendo 14 parques públicos,  um particular e 6 áreas que não possuem lei 

própria. Oito áreas estão inscritas no ICMS Ecológico (Tabela 1).  

 



 

 

Tabela 1. Relação das Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Permanente do 

Município de Maringá, Paraná. 

 

Parque Categoria Extensão Localização 

1.  Parque das Perobas * UC 63.438,74 m² Saída Campo Mourão 

2. Parque das Palmeiras  * UC 61.134,48 m² Jardim Vitória 

3. Parque Cinqüentenário * UC 118.125,03 m² Jardim Imperial  

4. Parque Alfredo Werner Niffeler  

 

UC 104.967,82 m² 

 

Vila Morangueira  

 

5. Parque Ecológico do Guayapó * UC 16.205,48 m² Conjunto Parigot de Souza  

6. Parque Sabiá * UC 88.165,41 m² Conjunto Sanenge III  

7. Parque Gralha Azul  UC 44.236,39 m² Conjunto Thaís  

8. Parque Gurucaia  UC 192.900 m² Próximo ao aterrro  

 

 

9. Parque Borba Gato * UC 76.540,37 m² Conjunto Inocente Vila Nova Jr. 

10. Reserva do Córrego Cleópatra    R. Pioneira Maria de Freitas 

11. Parque das Grevíleas  UC 44.000 m² Zona 5  

12. Reserva do Córrego Borba Gato   Gleba Patrimônio Maringá 

13. Reserva da Rua Diogo Martins 

Esteves 

  Avenida 22 de Maio 

14. Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira 

Mendes 

APP 37.000m² Zona 5 

15. Parque do Ingá (Bosque 1) * APP 473.300m² Área Central 



16. Parque Florestal dos Pioneiros 

(Bosque 2) * 

APP 594.400m² Zona 2 e 4  

17. Parque da Amizade  302.500 m² Gleba Pinguim 

18. Reserva da Rua Deolinda T. 

Garcia 

  Jardim Montreal 

19. Reserva da Nascente do Ribeirão 

Paiçandu 

  Avenida das Torres 

TOTAL   1.869.247,65 m²  

 

186,9248 hectare(s) 

 

 

Abreviaturas: (UC) Unidade de Conservação, (APP) Área de Proteção Permanente. 

* Inscrito no ICMS Ecológico. 

 

Parque Florestal Municipal das Perobas 

 

 O Parque Florestal Municipal das Perobas está situado em uma ZP8 (Zona de Proteção 

Ambiental 8) possui área de 263.438,74m². Localiza-se à 9,5 Km do perímetro urbano (centro) 

de Maringá na saída para Campo Mourão. Reconhecido como parque pela Lei Complementar 

(Garcia, 2006), e pelo Decreto 419/1995 (Marostica, 2010),  o parque possui um remanescente 

da vegetação nativa com espécies representativas da flora e da fauna. Seu interior apresenta 

extrato médio, sendo possível observar indivíduos jovens de peroba (Aspidosperma polyneuron), 

que em sua maioria foram replantados, cujas sementes foram colhidas e produzidas no Parque do 

Ingá (Figuras 9A e 9B). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9A e 9B. Parque das Perobas 
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Parque Florestal Municipal das Palmeiras 

 

 Reconhecido como parque pela Lei 3.513/1993 e pelo Decreto 504/1994, o Parque 

Florestal Municipal das Palmeiras, localiza-se no bairro Jardim Vitória, zona 30, da Gleba 

Ribeirão Maringá. Possui 61.134,48 m² de área, composta entre as infraestruturas do mesmo, 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, das quais destacamos: o alecrim (Holocalix 

balansae), espinheira santa (Maytenus ilicifolia), peroba (Aspidosperma polyneuron), paineira 

rosa (Choristia speciosa), gabiroba (Campomanesia cf. Xanthocarpa), algodoeiro (Bastadiopsis 

densiflora), ariticum (Annona cacans), canela (Ocotea spp), capixingui (Croton florinbundun), 

cedro (Cedrela sp), espeteiro (Caesalpinea gossyosperma), embira de sapo (Lonchocarpus sp), 

ingá, (Inga spp), jaborandi (Piper sp), pau-d'allho (Gallesia gorarema), além de espécies 

heliófitas primárias e secundárias em fase de crescimento (Plano de Manejo 2007). O mesmo 

está situado em ZP11 (Zona de Proteção Ambiental 11) e é contemplado com ICMS Ecológico.  

(Figuras 10A e 10B). 

 
 

Parque do Cinqüentenário 

 

 O Parque do Cinqüentenário é constituído em duas partes contíguas, o mesmo situa-se em 

uma ZP12 (Zona de Proteção Ambiental 12), totalizando uma área 118.125,03 m². Foi declarado 

parque em comemoração aos cinquenta anos de Maringá em 1997. Localiza-se no bairro Jardim 

Imperial, lindeiro ao Córrego Mandacaru. O parque está inscrito no ICMS Ecológico (Figuras 

10A e 10B). 

Parque Alfredo Werner Niffeler 
 

 Com 104.967,82 m² de área, o Parque Alfredo Werner Niffeler foi implantado em 1988, 

após iniciativa da Secretaria de Serviços Urbanos, que em 1986 resolveu a recuperar a área e 

transformá-la num parque. Este se localiza na zona 23, entre as ruas Havaí, Filipinas, Bogotá e 

Buenos Aires, na Vila Morangueira. O parque está situado em uma ZP14 (Zona de Proteção 

Ambiental 14), e um dos motivos que levou a implantação do mesmo foi a proteção da nascente 

do Ribeirão Morangueiro (Figuras 11A e 11B). 

 

Parque Ecológico do Guayapó 
 

 O Parque Ecológico do Guayapó, localizado nas imediações do conjunto Parigot de 

Souza, situa-se em uma ZP10 (Zona de Proteção Ambiental 10). Com 16.205,48 m² de área 

constituída de um fragmento de vegetação alterada, a qual se enquadra na região fitogeográfica 

denominada Floresta Estacional Semidecidual. Foi através do Decreto 419/1995, reconhecido 

como parque, também está inscrito no ICMS Ecológico (Figuras 11A e 11B). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10A e 10B. Parque das Palmeiras e Parque Cinquentenário. 
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Figuras 11A e 11B. Parque Alfredo Werner Nyffeler e Parque Ecológico Municipal do Guayapó 
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Parque do Sabiá 

  

 Parque do Sabiá, com área de 88.165,41 m², o parque está situado em uma ZP7 (Zona de 

Proteção Ambiental 7), área está contígua à margem direita do ribeirão Pinguim nas imediações 

dos conjuntos habitacionais Sanenge III e Europa, próxima à avenida Prefeito Sincler Sambatti. 

A floresta deste parque apresenta-se bastante alterada, em 2007 foi vitimada por um incêndio 

com  proporções significativas (Figuras 12A e 12B). 

 

 

Parque Gralha Azul 

 

 Parque Gralha Azul, com área de 44.236,39 m² localizada no fundo de vale do Ribeirão 

Maringá (vertente suave), contíguo a uma ZE (Zona Especial 3), entre o Jardim Santa Cruz e os 

conjuntos habitacionais Sanenge e Ney Braga. Inaugurado em 18 de setembro de 1996 (Figuras 

13A e 13B). 

 

  Parque Florestal da Gurucaia 

 

 Parque Florestal da Gurucaia, com área de 192.900 m², situado na Zona 51, próximo ao 

córrego Jumbo, na Gleba Pinguim. A cobertura vegetal desse parque apresenta características de 

mata bastante alterada, com espécies típicas de sucessão secundária (Figuras 14A e 14B). 

 

 

 

Parque Municipal Borba Gato 

 

 O Parque Municipal Borba Gato possui um remanescente de vegetação nativa em uma 

área de 76.540,00 m². Localiza-se no Conjunto Residencial Inocente Vilanova Junior, em ZP9 

(Zona de Proteção Ambiental 9), sendo declarado parque através do Decreto 504/94, o mesmo é 

contemplado com o ICMS Ecológico (Figuras 15A e 15B). 

 

 

Reserva do Córrego Cleópatra 

 

 Situa-se Vila Emília, Rua Pioneira Maria de Freitas. A área é precária em estudos e 

levantamentos, que será uma das ações do Plano Mata Atlântica do Município. A reserva não 

possui lei própria (Figuras 15A e 15B). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 12a e 12B. Parque do Sabiá 
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Figuras 13a e 13B. Parque Gralha Azul (Parque da Rua Teodoro Negri) 
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Figuras 14a e 14B. Parque Gurucaia 

Parque Gurucaia 

Parque Gurucaia 

Parque Gurucaia 
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Figuras 15A e 15B. Parque Recanto Borba Gato e Reserva do Córrego Cleópatra 
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Reserva do Córrego Borba Gato 

 

 

 Situa-se na Gleba Patrimônio Maringá, rua dos Antúrios. A área é precária em estudos e  

levantamentos, que será uma das ações do Plano Mata Atlântica. A reserva não possui lei própria 

(Figuras 16A e 16B). 

 

 

 

Horto Florestal 

 

Localizado na zona 05, em Maringá/PR, o Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira Mendes 

conta com uma área de 3,68 ha de mata nativa, seguindo o projeto do urbanista Jorge de Macedo 

Vieira, e sob o planejamento do engenheiro agrônomo Luiz Teixeira Mendes, que nos anos 50 

iniciou a formação do bosque, com a implantação de mudas de espécies arbóreas que vinham de 

toda parte do Paraná e também do Brasil.  

De propriedade da Companhia Melhoramento Norte do Paraná – CMNP, colonizadora da 

cidade, a área foi mantida por duas razões principais: preservar essências exuberantes da mata 

nativa da região, e por possuir no seu interior as nascentes que dão origem ao córrego Borba 

Gato (Garcia, 2006). O Decreto 203 de 1994 declarou o Horto florestal como “reserva florestal”. 

Maróstica, (2010) explana que o Horto Florestal atualmente situa-se no perímetro urbano 

de Maringá em uma ZP4 (Zona de Proteção Ambiental 4), cuja vegetação existente apresenta 

característica de floresta primária pouco alterada, sobressaindo árvores em estágio clímax, 

alternando-se com outras espécies típicas de Floresta Estacional Semidecidual.  

A idéia de criação do Horto não foi apenas a de preservar um belo pedaço de mata junto à 

cidade, o objetivo foi além, a diretoria da CMNP desejava que esse empreendimento fosse 

núcleo inicial de um futuro instituto científico e que fizesse escola através de seu trabalho na 

arborização urbana (Garcia, 2006; Marostica, 2010) (Figuras 16A e 16B). 

 

 

Bosque das Grevíleas 

 

 Bosque das Grevíleas, com área de 44.600 m², o bosque situa-se em uma ZP6 (Zona de 

Proteção Ambiental 6) na Avenida Brasil. Esse bosque não entra como área prioritária de 

conservação por possuir apenas uma espécie a grevílea (Grevillea sp) (Figuras 16A e 16B). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 16A e 16B. Reserva do Córrego Borba Gato, Horto Florestal e Bosque das 

Grevíleas 
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Parque do Ingá 

 

Conhecido inicialmente como Bosque I ou Bosque Dr. Etelvino Bueno de Oliveira, cujo 

nome oficial Parque do Ingá, em função da abundância do gênero Inga só surgiu em 1971, 

através da Lei Municipal nº. 880, na administração do prefeito Adriano Valente. 

Localizado no perímetro urbano de Maringá, entre as avenidas São Paulo, Laguna, 

Juscelino Kubitschek e Anchieta, o Parque possui uma área de 4,73 ha (hectares), e entres as 

atrações, possui exuberante vegetação, remanescente de Floresta Estacional Semi decidual.  

 De acordo com Maróstica (2010), o Parque está inserido em uma ZP2 (Zona de Proteção 

Ambiental 2), e pelo fato de possuir a nascente do Córrego Moscados, microbacia do Ribeirão 

Pingüim e bacia hidrográfica do Rio Ivaí, o bosque foi preservado juntamente com o Bosque II, 

com propósito de formar dois “pulmões”, segundo seu idealizador Jorge Macedo Vieira. 

 De propriedade do Município desde de 1986, através do registro nº. 2.796, o Parque do 

Ingá foi declarado como Área de Preservação Permanente (APP) em 1990, pelo artigo 174 da 

Lei Orgânica do Município.  

 De acordo o Plano Diretor Municipal, seção IV – Sustentabilidade, artigo 13, é dever da 

municipalidade fazer uso dos recursos naturais de modo sustentável, visando a preservação e 

conservação a fim de salvaguardar as presentes e futuras gerações. O Parque do Ingá é de fato 

uma Unidade de Conservação, porém não é de direito (Figuras 17A e 17B). 

 

Parque Florestal dos Pioneiros (Bosque II) 

 

Com área de 59,0 ha (hectares), o Bosque II localiza-se na área central de Maringá, entre 

as avenidas Itororó, Nóbrega e Juscelino Kubitschek, mantendo o traçado inicial da cidade pelo 

urbanista Jorge de Macedo Vieira que desenhou em formato de pulmão, para que junto ao 

Bosque I, constituísse os dois pulmões verdes de Maringá, a área está situada em uma ZP3 (Zona 

de Proteção Ambiental 3), (Maróstica, 2010).  

A área foi declarada pela Lei Municipal nº. 1.556 de 1982 como Área de Preservação 

Permanente, e em 1983, através da lei municipal nº. 1.649, denominado Parque Florestal dos 

Pioneiros.  

O Bosque localiza-se em um fundo de vale onde nasce o Córrego Cleópatra, cuja  

vegetação, de acordo com o Plano de Manejo de 1993, era constituída por uma vegetação 

secundária advinda da intervenção humana, podendo ser denominada como capoeirão. 

O Plano de 1993 apresentou um registro sobre a composição florística do Parque, o qual 



estava diferenciado em estratos, com árvores, cujas as copas alcançavam 20 a 25 metros de 

altura,  destacando-se o marfim, a peroba, a gurucaia, a sapopema, o monjoleiro, o jequitibá e a 

canelinha. Abaixo destas, apresentam-se a canjerana, guabiroba, pessegueiro, guamirim, tapiá, 

jaracatiá e jerivá, e num terceiro estrato, envolvendo árvores entre 4 e 8 metros de altura, eram 

frequentes o ingá do mato, piúna, vacum, pimenteira e guaçatunga, além de algumas espécies 

exóticas, como Santa Bárbara e o abacateiro. O sub-bosque era mais aberto, e ocupado por 

samambaias, piperáceas, gramíneas e melastomatáceas, de onde emergem arbustos de pixiricas, 

jaborandi e até de café.  

Ainda segundo o Plano de Manejo de 1993, a fauna do Bosque II era composta por gambá de 

orelha branca, ouriço cacheiro, preá, cutia, tatu, macaco prego, lagartos teiú e avifauna 

diversificada (Figuras 17A e 17B). 

 

Reserva do Córrego Moscados 

  

 A reserva está situada na Vila Marumby, Avenida 27.000.  A área é precária em estudos e 

levantamentos, que será uma das ações do Plano Mata Atlântica.  A reserva não possui lei própria 

(Figuras 17A e 17B). 

 

 

Reserva florestal da Rua Diogo Martins Esteves 

 

 Localizado na Avenida 22 de maio, zona 20, Recanto dos Magnatas, ZP16 (Figuras 17A e 

17B). 

 

 

Parque da Amizade 

 

 Parque da Amizade, localizado na Gleba Pinguim, possui área de 302.500 m², situa-se na 

zona 52, é cortado pelo Córrego Itaporã. A área foi cedida pela municipalidade no ano de 2007 

ao Instituto Rotary de Meio Ambiente, do Distrito 4630-Rotary Internacional (Figuras 18A e 

18B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17A e 17B. Parque do Ingá, Bosque II, Reserva do Córrego Moscados e Reserva 

Florestal da Rua Diogo Martins Esteves. 
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Reserva da Rua Deolinda T. Garcia 

 Localizado na mesma rua que deu o nome a reserva, zona 43, Jardim Montreal. ZP18 

(Figuras 19A e 19B). 

 

 

Reserva Floresta da nascente do Ribeirão Paiçandu 

 Localizado entre a avenida das Torres e avenida pioneiro Victório Marcon, zona 45, 

com área de reserva florestal nativa de 60.000m² (GARCIA, 2006). Segundo a Lei 

Complementar nº 888/2011 essa área pertence a ZP 05 – Zona de Proteção Ambiental 

(Figuras 20A e 20B). 

 

 A Lei Complementar Municipal nº. 888/2011, declara que as Zona de Proteção 

Ambiental são destinadas à contribuir para a manutenção do equilíbrio ecológico e 

paisagístico no território do Município, admitidas apenas edificações que se destinem 

estritamente ao apoio às funções dos parques e reservas florestais. 

 

 Os autores GARCIA 2006 e MAROSTICA 2010, descrevem também estas áreas 

como remanescentes florestais da cidade, entretanto, ainda não foram oficialmente 

decretadas áreas de proteção ambiental, apenas são consideradas pela Lei Complementar 

nº. 888/2011. 



 

 

 

    Figuras 18A e 18B. Parque da Amizade 
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Figuras ?? e ??B. Reserva Florestal da Rua Pioneira Deolinda T. Garcia. 

 

Figuras 19A e 19B. Reserva Florestal da Rua Pioneiro Deolinda T. Garcia 
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Figuras 20A e 20B. Reserva da nascente do Ribeirão Paiçandu. 
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10.4. - Diagnóstico da vegetação nativa da Mata Atlântica de Maringá, Paraná 

         10.4.1. Indicação das principais espécies de Flora e Fauna;  

 

FLORA 

 

 De acordo com o Plano de Manejo (2007) elaborado no Parque do Ingá, pela Prefeitura 

Municipal e Universidade Estadual de Maringá e dos dados extraídos de documentos técnicos do 

Município, como Laudos Geoambientais e Planos de Controle Ambientais (PCAs) os 

remanescentes aqui situados, apresentam alto valor de importância representativa no bioma Mata 

Atlântica e Floresta Estacional Semidecídua do noroeste do estado do Paraná. A presença de 

espécies ameaçadas de extinção, reforça a necessidade de preservação das condições existentes 

bem como da implantação de outras necessidades de preservação das condições existentes e 

implantação de outras necessárias à sustentabilidade do remanescente para o futuro. 

 Um levantamento em uma das áreas do município registrou 339 espécies, com 

predominância das arbóreas, com 165 espécies, à qual se seguiram as arbustivas com 62, 

herbáceas com 41, lianas com 32, epífitas com 27 e as hemiparasitas com 4. As nativas da 

Floresta Estacional Semidecídua na região de Maringá foram as dominantes com 147 espécies 

(62,8%);  As exóticas tiveram uma representatividade relativamente elevada, reunindo 68 

espécies (29,1%). Dentre as espécies exóticas ou nativas de outras regiões do Brasil ou da 

América do Sul ou Tropical, 55 apresentaram registros como ornamentais, 22 como invasoras e 

13 como frutíferas (Tabela 2). 

 Dezenove espécies (5,7%) do levantamento geral foram incluídas na lista vermelha de 

plantas ameaçadas de extinção (Paraná, 1995; IUCN, 2006) (Tabela 3). Duas delas foram 

assinaladas na categoria em perigo, uma das quais foi Vitex polygama (maria-preta). A outra foi 

Caesalpinia echinata (pau-brasil), também arbórea porém exótica para esta região. Outras 

espécies arbóreas apresentam ocorrência freqüente na Floresta Estacional Semidecidual, para o 

estado do Paraná (Maak, 1968). São elas: Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), Astronium 

graveolens (guaritá), Balfourodendron riedelianum (pau-marfim), Cedrela fissilis (cedro), 

Jacaratia spinosa (jaracatiá), Lonchocarpus muehlbergianus (rabo-de-bugio), Machaerium 

paraguariense (jacarandá-branco), Myrocarpus frondosus (cabreúva, bálsamo) e Tabebuia 

heptaphylla (ipê-roxo) (Plano de Manejo, 2007). 



 

 

Tabela 2- Relação das plantas levantadas no Parque Municipal do Ingá e organizadas por nome popular. 

Município de Maringá, PR, Brasil. 

 

NOME COMUM 

 

NOME CIENTÍFICO 

 

FAMÍLIA 

 

PORTE 

 

 
Abacateiro Persea americana Mill. Lauraceae Arbórea 

Açoita-cavalo Luehea divaricata Mart. Tiliaceae Arbórea 

Aguaí Chrysophyllum gonocarpum Engl. Sapotaceae Arbórea 

Alecrim-de-campinas Holocalyx balansae Micheli Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Alegria-de-jardim Salvia splendens Ker Gawl. Lamiaceae Arbustiva 

Algodoeiro Heliocarpus americanus L. Tiliaceae Arbórea 

Aleluia Senna bicapsularis Roxb. Leguminosae - 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Aleluia Senna macranthera (DC. ex Colladon) H.S. 

Irwin & Barneby 

Leguminosae - 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Ameixeira Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Rosaceae Arbórea 

Amendoim-bravo Euphorbia heterophylla L. Euphorbiaceae Herbácea 

Amora-branca Morus alba L. Moraceae Arbórea 

Amora-branca Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moraceae Arbórea 

Amora-preta Morus nigra L. Moraceae Arbórea 

Anestesia Ottonia martiana Miq. Piperaceae Arbustiva 

Angico Albizzia austrobrasilica Burk. Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Angico Albizia polycephalla (H. B. & K.) Killip Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Angico Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Angico-branco Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Angico-de-estufa Acacia polyphylla DC. Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Angico-vermelho Parapiptadenia rigida (Benthan) Brenan Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Anzol-de-lontra Strychinos brasiliensis Mart. Loganiaceae Arbórea 

Arália Dizygotheca elegantissima  Araliaceae Arbustiva 

Ariticum-cagão Annona cacans Warm. Annonaceae Arbórea 

Aroeira Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae Arbórea 



Arranha-gato Acacia velutina DC. Leguminosae Mimosoideae Arbustiva 

escandente 

Arrebenta-cavalo Solanum tabacifolium Salzm. ex. Dunal Solanaceae Arbórea 

Assa-peixe Vernonia polyanthes Less. Asteraceae Arbustiva 

Assapuva Dalbergia variabilis Vogel Leguminosae Faboideae Arbórea 

Assis Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard Icacinaceae Arbórea 

Azulzinha Evolvulus glomeratus Nees & Mart.  Convolvulaceae Herbácea 

Bálsamo Myrocarpus frondosus Allemão Leguminosae Faboideae Arbórea 

Banana-de-macaco Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. Araceae Hemiepífita 

Bandeira-branca Hybanthus communis Taub. Violaceae Arbustiva 

Bandeira-branca Hybanthus sp Violaceae Arbustiva 

Barba-de-barata Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbustiva 

Barba-de-velho Clematis dioica L. Ranunculaceae Liana 

Batinga-branca Eugenia ramboi D. Legrand Myrtaceae Arbórea 

Beijinho Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Herbácea 

Bico-de-papagaio Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzch Euphorbiaceae Arbustiva 

Bico-de-pato Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Leguminosae Faboideae Herbacea 

Bisnagueira Spathodea campanulata Buch.-Ham. ex DC. Bignoniaceae Arbórea 

Boleiro Alchornea triplinervia (Spreng.) Mill. Arg. Euphorbiaceae Arbórea 

Borragem Heliotropium sp Boraginaceae Arbustiva 

Branquilho Sebastiania cf. commersoniana (Baill.) L. B. 

Sm. & R. J. Downs 

Euphorbiaceae Arbórea 

Bromélia Aechmea distichantha Lem. Bromeliaceae Epífita 

Bromélia Tillandsia pohliana Mez Bromeliaceae Epífita 

Bromélia Tillandsia recurvata  L. Bromeliaceae Epífita 

Bromélia Tillandsia tricholepsis Baker Bromeliaceae Epífita 

Bromélia Tillandsia sp Bromeliaceae Epífita 

Bromélia Indeterminada Bromeliaceae Epífita 

Caavurana Solanum caavurana (Vell.) Solanaceae Arbustiva 

Cabelo-de-anjo Calliandra brevipes Benth. Leguminosae Mimosoideae Arbustiva 

Cabreúva Myrocarpus frondosus Allemão Leguminosae Faboideae Arbórea 

Cacto Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. Cactaceae Epífita 



Cacto Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. Cactaceae Epífita 

Cacto Lepismium warmingianum (Schumann) 

Barthlott 

Cactaceae Epífita 

Cacto Rhipsalis cereuscula Haw. ex Phil. Cactaceae Epífita 

Cacto Selenicereus anthonyanus (Alex.) D.R. Hunt Cactaceae Epífita 

Cacto Rhipsalis baccifera (Mill.) Stearn. Cactaceae Epífita 

Cacto Rhipsalis sulcata  F. A. C. Weber Cactaceae Epífita 

Café Coffea arabica L. Rubiaceae Arbustiva 

Café-de-bugre Cordia ecalyculata Vell. Boraginaceae Arbórea 

Cahu-chau Allophylus sp Sapindaceae Arbórea 

Camarão Pachystachys lutea Nees Acanthaceae Arbustiva 

Camarão-rosa Justicia sp Acanthaceae Arbustiva 

Cambará Lantana camara L. Verbenaceae Arbustiva 

Camboatá Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae Arbórea 

Camboatá Matayba elaegnoides Radlk. Sapindaceae Arbórea 

Camboatã Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae 
Arbórea 

Cambroé Casearia decandra Jacq. Flacourtiaceae Arbórea 

Cambroé Casearia lasiophylla Eichler Flacourtiaceae Arbórea 

Canafístula Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Canela Nectandra megapotamica  Mez Lauraceae Arbórea 

Canela Nectandra cissiflora Nees. Lauraceae Arbórea 

Canela-amarela Ocotea sp Lauraceae Arbórea 

Canelinha Endlicheria paniculata ( Spreng.) J. F. Macbr. Lauraceae Arbórea 

Canjarana Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae 
Arbórea 

Canxim Pachystroma longifolium (Nees) I.M.Johnst. Euphorbiaceae Arbórea 

Capim Pharus lappulaceus Aubl. Poaceae Herbácea 

Capim-canoão Setaria cf. poiretiana Kunth Poaceae Herbácea 

Capim-rabo-de-raposa Setaria vulpiseta (Lam.) Roen & Schut. Poaceae Herbácea 

Capixingui Croton floribundus Spreng. Euphorbiaceae Arbórea 

Carobinha Jacaranda sp Bignoniaceae Arbórea 

Carrapateira Metrodorea nigra A.St. Hil. Rutaceae Arbórea 



Caruru Amaranthus deflexus L. Amaranthaceae Herbácea 

Castanha Dicella nucifera Chodat Malpighiaceae Liana 

Casuarina Casuarina equisetifolia Forst Casuarinaceae arbórea 

Catiguá Trichilia catigua A. Juss. Meliaceae Arbórea 

Catiguá Trichilia pallida Sw.  Meliaceae Arbórea 

Catiguazinho Thrichilia elegans A. Juss. Meliaceae Arbórea 

Cebolão Phytolaca dioica L. Phytolacaceae Arbórea 

Cedro-rosa Cedrela fissilis Vell. Meliaceae 
Arbórea 

Chapéu-de-napoleão Thevetia peruviana Schum. Apocynaceae Arbustiva 

Chau-chau Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & 

Cambess.) Radlk. 

Sapindaceae Arbórea 

Cinamomo Melia azedarach L. Meliaceae Arbórea 

Cipó Macfadyena sp Bignoniaceae Liana 

Cipó Serjania meridionalis Cambess. Sapindaceae Liana 

Cipó Serjania sp Sapindaceae Liana 

Cipó Serjania sp Sapindaceae Liana 

Cipó Serjania sp Sapindaceae Liana 

Cipó Urvillea sp Sapindaceae Liana 

Cipó Chamissoa altissima H. B. & K. Amaranthaceae Liana 

Cipó Gouania sp Rhamnaceae Liana 

Cipó-de-são-joão Pyrostegia venusta Miers Bignoniaceae Liana 

Cipreste-dos-pântanos Taxodium distichum (L.) Rich. Taxodiaceae (gimnosperma) Arbórea 

Copaíba Copaifera langsdorfii Desf. Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Coração-de-nego Poecilanthe parviflora Benth. Leguminosae Faboideae Arbórea 

Corda-de-viola Ipomoea sp Convolvulaceae Liana 

Cordilina Cordyline terminalis Kunth Liliaceae Arbustiva 

Costela-de-adão Monstera deliciosa Liebm. Araceae Arbustiva 

Cruz-de-malta Ludwigia sp Onagraceae Arbustiva 

Dama-da-noite Cestrum nocturnum L. Solanaceae Arbustiva 

Dracena Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. Liliaceae Arbustiva 

Embaúba Cecropia cf. hololeuca Miq. Cecropiaceae  Arbórea 



Erva-botão Eclipta alba Hassk. Asteraceae Herbácea 

Erva-de-bicho Polygonum punctatum Elliott Polygonaceae Herbácea 

Erva-de-passarinho Phoradendron acinacifolium Mart. Viscaceae Hemiparasita 

Erva-de-passarinho Phoradendron linearifolium Eichl. Viscaceae Hemiparasita 

Erva-de-passarinho Phoradendron piperoides Trel. Viscaceae----- Hemiparasita 

Erva-de-passarinho Phoradendron rubrum (L.) Griseb. Viscaceae Hemiparasita 

Erva-de-rato-branca Psychotria carthagenensis Jacq. Rubiaceae Arbustiva 

Erva-de-santa-luzia Chamaesyce cf. hirta (L.) Millsp. Euphorbiaceae Herbácea 

Escada-de-macaco Bauhinia microstachia (Raddi) J.F. Macbr. Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Liana 

Espada-de-são-jorge Sansevieria trifasciata Hort ex. Prain Liliaceae Arbustiva 

Espinheira-santa Maytenus aquifolia  Mart. ex Reissek. Celastraceae Arbórea 

Esptódea Spathodea campanulata Buch.-Ham. ex DC. Bignoniaceae Arbórea 

Eucalípto Eucalyptus sp Myrtaceae Arbórea 

Falsa-congonheira Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard Icacinaceae Arbórea 

Falsa-erva-de-rato Asclepias curassavica L. Asclepiadaceae Arbustiva 

Falsa-espinheira-santa Sorocea bonplandii (Baill) W. C. Burger Lanj. & 

Boer 

Moraceae Arbórea 

Falso-iris Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague Iridaceae Herbácea 

Falso-pau-brasil Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Fazendeiro Parthenium hysterophorus L. Asteraceae Arbustiva 

Fedegoso Senna occidentalis  Link. Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbustiva 

Ficus-lira Ficus lyrata Warb. Moraceae Arbórea 

Figueira Ficus guaranitica Chod. Moraceae Arbórea 

Figueira-mata-pau Ficus insipida Willd. Moraceae Hemiepífita, 

arbórea 

Filodendro Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott Araceae Herbácea 

Flamboyant Delonix regia Raf. Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Flor-caracol Vigna caracalla (L.) Verdc. Leguminosae Faboideae Liana 

Flor-de-madeira Merremia tuberosa Rendle Convolvulaceae Liana 

Flor-de-natal Lagerstroemia indica L. Lythraceae Arbórea 



Flor-leopardo Belamcanda chinensis DC. Iridaceae Herbácea 

Folha-de-serra Sorocea bonplandii (Baill) W. C. Burger Lanj. & 

Boer 

Moraceae Arbórea 

Fumo-bravo Solanum granuloso-leprosum Dun. Solanaceae Arbórea 

Fumo-bravo Solanum mauritianum Scop. Solanaceae Arbórea 

Gabiroba-de-árvore Campomanesia xanthocarpa O. Berg Myrtaceae Arbórea 

Gervão-branco Croton glandulosus L. Euphorbiaceae Herbácea 

Goiabeira Psidium guajava L. Myrtaceae Arbórea 

Grama-amendoim Arachis prostrata Benth. Leguminosae Faboideae Herbácea 

Grandiúva Trema micrantha Blume Ulmaceae Arbórea 

Guaçatonga Casearia sylvestris Sw. Flacourtiaceae Arbórea 

Guaçatonga-vermelha Casearia obliqua Spreng. Flacourtiaceae Arbórea 

Guajuvira Patagonula americana L. Boraginaceae Arbórea 

Guamirim Plinia rivularis (Camb.) Rotm. Myrtaceae Arbórea 

Guanxuma Sida rhombifolia L. Malvaceae Arbustiva 

Guanxuma-amarela Pavonia sepium A. St.-Hil. Malvaceae Arbustiva 

Guapuruvu Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Guaritá Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae Arbórea 

Guatambu-de-leite Chrysophyllum gonocarpum Engl. Sapotaceae Arbórea 

Guiné Petiveria alliacea L. Phytolacaceae Arbustiva 

Gurucaia Parapiptadenia rigida (Benthan) Brenan Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Helicônia Heliconia cf. rostrata Ruiz & Pav. Musaceae Arbustiva 

Hibisco Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Arbustiva 

Ingá-banana Inga striata Benth. Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Ingá-cipó Inga edulis Mart. Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Ingá-dedo Inga marginata Willd Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Ingá-feijão Inga marginata Willd Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Ingá-ferradura Inga sessilis Mart. Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. Bignoniaceae Arbórea 

Ipê-branco Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith Bignoniaceae Arbórea 

Ipê-roxo Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. Bignoniaceae Arbórea 

Jaborandi Pilocarpus pennatifolius Lem. Rutaceae Arbustiva 



Jaboticabeira Plinia trunciflora (O.Berg) Kausel Myrtaceae Arbórea 

Jacarandá-bico-de-pato Machaerium brasiliense Vogel Leguminosae Faboideae Arbórea 

Jacarandá-branco Machaerium paraguariense Hassler Leguminosae Faboideae Arbórea 

Jambo Syzygium jambos (L.) Alston Myrtaceae Arbórea 

Jambolão Syzygium cuminni (L.) Skeels Myrtaceae Arbórea 

Jaqueira Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae Arbórea 

Jaracatiá Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. Caricaceae Arbórea 

Jitirana Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell Convolvulaceae Liana 

Joá-bravo Solanum sisymbrifolium Lam. Solanaceae Arbustiva 

Julieta Lagerstroemia indica L. Lythraceae Arbórea 

Junta-de-cobra-vermelha Justicia brasiliana Roth Acanthaceae Arbustiva 

Lanterna-chinesa Abutilon striatum Dicks. Malvaceae Arbustiva 

Leiteiro Tabernaemontana catharinensis A.DC. Apocynaceae Arbórea 

Leiteiro Tabernaemontana fuchsiifolia A.DC. Apocynaceae Arbórea 

Leitinho Sorocea bonplandii (Baill) W. C. Burger 

 Lanj. & Boer 

Moraceae Arbórea 

Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Limão-cravo Citrus limonia Osbeck Rutaceae Arbustiva 

Limão-rosa Citrus limonia Osbeck Rutaceae Arbustiva 

Losna-branca Parthenium hysterophorus L. Asteraceae Arbustiva 

Louro Cordia trichotoma (Vell) Steud. Boraginaceae Arbórea 

Louro-branco Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.)  

Hass. 

Malvaceae Arbórea 

Louro-preto Cordia glabrata A. DC. Boraginaceae Arbórea 

Louro-variegado Codiaeum variegatum (L.) A.Juss. Euphorbiaceae Arbustiva 

Magnólia-amarela Michelia champaca L. Magnoliaceae Arbórea 

Mal-me-quer Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze Asteraceae Herbácea 

Malvavisco Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Arbustiva 

Mamoeiro Carica papaya L. Caricaceae Arbórea 

Mamona Ricinus communis L. Euphorbiaceae Arbustiva 

Mamoninha-do-campo Esenbeckia febrifuga A.Juss. Rutaceae Arbórea 

Mandiocão Didymopanax morototoni (Aubl.)  

Decne & Planch. 

Araliaceae Arbórea 



Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae Arbórea 

Maracujá Passiflora edulis Sims Passifloraceae Liana 

Maravilha Mirabilis jalapa  L Nyctaginaceae Arbustiva 

Maria-gorda Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Portulacaceae Herbácea 

Maria-preta Cordia polycephala (Lam.) I.M.Johnst. Boraginaceae Arbustiva 

Maria-preta Diatenopteryx sorbifolia Radlk. Sapindaceae Arbórea 

Maria-preta Vitex cf. polygama Cham. Verbenaceae Arbórea 

Maria-pretinha Solanum americanum Mill. Solanaceae Arbustiva 

Marinheiro Guarea macrophylla Vahl Meliaceae Arbórea 

Marinheiro Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae 

Arbórea 

Mata-pau Merremia tuberosa Rendle Convolvulaceae Liana 

Melão-de-são-caetano Momordica charantia L. Cucurbitaceae Liana 

Mentrasto Ageratum conyzoides L. Asteraceae Herbácea 

Mexerica Citrus deliciosa Ten. Rutaceae Arbustiva 

Miguel-pintado Prunus sellowii  Koehne Rosaceae Arbórea 

Mimosa Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don  Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Monjoleiro Acacia polyphylla DC. Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Mulungu Erythrina speciosa Andrews Leguminosae Faboideae Arbórea 

Oficial-de-sala Asclepias curassavica L. Asclepiadaceae Arbustiva 

Orapronobis Pereskia aculeata Mill. Cactaceae Liana 

Orquídea Miltonia flavescens Lindl. Orchidaceae Epífita 

Orquídea Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & 

N.H.Williams 

Orchidaceae Epífita 

Paineira Ceiba speciosa  (A.St.-Hil.) Ravenna Bombacaceae Arbórea 

Palheteiro Clitoria fairchildiana R.A. Howard Leguminosae Faboideae Arbórea 

Palmeira-imperial Roystonea sp Arecaceae Arbórea 

Palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens L. Arecaceae Arbórea 

Palmiteiro Euterpe edulis Mart. Arecaceae Arbórea 

Papo-de-peru Aristolochia elegans Mast. Aristolochiaceae Liana 

Pata-de-vaca Bauhinia variegata L. Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Pateiro Sloanea monosperma Benth. Elaeocarpaceae Arbórea 



Pau-brasil Caesalpinia echinata Lam. Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Pau-cigarra Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Pau-d’alho Gallesia integrifolia (Spreng) Harms Phytolacaceae Arbórea 

Pau-de-pito Senna.bicapsularis Roxb.  Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbustiva 

Pau-de-pito Senna macranthera (DC. ex Chodad) H.S. Irwin 

& Barneby 

Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Pau-de-viola 

Citharexylum myrianthum Cham. 
Verbenaceae Arbórea 

Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha Macbride Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Pau-marfim Balfourodendron riedelianum Engl. Rutaceae Arbórea 

Peroba-rosa Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. Apocynaceae Arbórea 

Perpétua-do-campo 

Alternanthera tenella Colla 
Amaranthaceae Herbácea 

Pessegueiro-bravo Prunus myrtifolia (L.) Urb. Rosaceae Arbórea 

Picão Blainvillea biaristata DC. Asteraceae Herbácea 

Pimenta-de-macaco Piper aduncum L. Piperaceae Arbustiva 

Pimenta-de-macaco Piper amalago L. Piperaceae Arbustiva 

Pimenta-rosa Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae Arbórea 

Pimenteira Mollinedia triflora Tulasne Monimiaceae Arbórea 

Pitanga Eugenia uniflora L. Myrtaceae Arbórea 

Pó-de-mico Sicyos polyacanthos Cogn. Cucurbitaceae Liana 

Primavera Bougainvillea glabra  Choizy Nyctaginaceae Arbórea 

Quaresmeira Tibouchina granulosa Cogn. Melastomataceae Arbórea 

Quebra-pedra Phylanthus niruri L. Euphorbiaceae Herbácea 

Quineira Strychinos brasiliensis Mart. Loganiaceae Arbórea 

Rabo-de-bugio Lonchocarpus campestris Mart. Ex Benth. Leguminosae Faboideae Arbórea 

Rabo-de-bugio Lonchocarpus muehlbergianus Hassler Leguminosae Faboideae Arbórea 

Rabo-de-gato Acalypha reptans Sw. Euphorbiaceae Herbácea 

Rebenta-laço Banara arguta Briq. Flacourtiaceae Arbórea 

Ripsális Rhipsalis baccifera (Mill.) Stearn. Cactaceae Epífita 

Ripsális Rhipsalis sulcata  F. A. C. Weber Cactaceae Epífita 

Salsaparrilha Smilax sp Smilacaceae Liana 



Samambaia Microgramma vacciniifolia (Langsd. & 

Fisch.) Copel. 

Polypodiaceae (pteridófita) Epífita 

Samambaia Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Willd. Polypodiaceae (pteridófita) Epífita 

Samambaia Polypodium polypodioides (L.) Watt Polypodiaceae (pteridófita) Epífita 

Samambaia Indeterminada Polypodiaceae (pteridófita) Herbácea 

Samambaia Indeterminada Polypodiaceae (pteridófita) Epífta 

Sangue-de-adão Salvia splendens Ker Gawl. Lamiaceae Arbustiva 

Santa-bárbara Melia azedarach L. Meliaceae Arbórea 

Sapuva Machaerium stipitatum Vogel Leguminosae Faboideae Arbórea 

Sete-sangrias Cuphea sp Lythraceae Herbácea 

Sibipiruna Caesalpinia pluviosa DC. Leguminosae 

Caesalpinioideae 

Arbórea 

Singônio Syngonium affine Schott Araceae Hemiepífita 

Sobrasil Colubrina glandulosa Perk. Rhamnaceae Arbórea 

Sombreiro Clitoria fairchildiana R.A. Howard Leguminosae Faboideae Arbórea 

Sombrinha-chinesa Cyperus alternifolius L. Cyperaceae Arbustiva 

Taiúva Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moraceae Arbórea 

Tamanqueira 

Aegiphyla sellowiana Cham. 
Verbenaceae Arbórea 

Tanchagem Plantago tomentosa Lam. Plantaginaceae Herbácea 

Tapiá Alchornea glandulosa Poepp & Endl. Euphorbiaceae Arbórea 

Teimoso Guarea kunthiana A.Juss Meliaceae Arbórea 

Timburil Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 

Morong. 

Leguminosae Mimosoideae Arbórea 

Tipuana Tipuana tipu (Benth.) Kuntze Leguminosae Faboideae Arbórea 

Tiririca-do-brejo Cyperus cf. lanceolatus Poir. Cyperaceae Herbácea 

Tucaneira 

Citharexylum myrianthum Cham. 
Verbenaceae Arbórea 

Tumbérgia-branca Thunbergia fragrans Roxb. Acanthaceae Liana 

Urtiga Urera baccifera (L.) Gaudich. Ex Wedd. Urticaceae Arbustiva 

Urtiguinha Dalechampia sp Euphorbiaceae Liana 

Uva-japonesa Hovenia dulcis Thunb. Rhamnaceae Arbórea 

Vassourinha Scoparia dulcis L. Scrophulariaceae Herbácea 

Viroró Ruprechtia sp Polygonaceae Arbórea 

Voadeira Conyza canadensis (L.) Cronquist Asteraceae Herbácea 



Zebrina Tradescantia zebrina Hort. Ex Loud Commelinaceae Herbácea 

 

Fonte: Plano de Manejo do Parque do Ingá (2007) 

  

 

 

 

Tabela 3- Espécies da flora do Parque Municipal do Ingá (Maringá, PR, Brasil), que se 

encontram nas listas vermelhas de espécies ameaçadas de extinção e a respectiva categoria 

de classificação (CAT). 

ESPÉCIE NOME COMUM FAMÍLIA CATEGORIA 

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. Peroba-rosa Bignoniaceae Rara 

Astronium graveolens Jacq. Guaritá Anacardiaceae Rara 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Pau-marfim Rutaceae Rara 

Caesalpinia echinata Lam. Pau-brasil Leguminosae – 

Caesalpinioidea 

Em perigo 

Casearia lasiophylla Eichler Cambroé Flacourtiaceae Dados 

 insuficientes 

Cedrela fissilis Vell. Cedro-rosa Meliaceae Em perigo 

Epiphyllum phylanthus (L.) Haw. Cacto Cactaceae Baixo risco 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. Jaracatiá Caricaceae Rara 

Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. Cacto Cactaceae Baixo risco 

Lepismium warmingianum (Schumann) 

Barthlott 

Cacto Cactaceae Baixo risco 

Lonchocarpus muehlbergianus Hassler Rabo-de-bugio Leguminosae – 

Faboideae 

Rara 

Machaerium paraguariense Hassler Jacarandá-bico-de-pato Leguminosae – 

Faboideae 

Rara 

Myrocarpus frondosus Allemão Cabreúva, bálsamo Leguminosae – 

Faboideae 

Rara 

Pereskia aculeata Mill. Orapronobis Cactaceae Baixo risco 

Poecilanthe parviflora Benth. Coração-de-nego Leguminosae–

Faboideae 

Dados insuficientes 



Rhipsalis sulcata F. A. C. Weber Ripsális Cactaceae Dados insuficientes 

Solanum granuloso-leprosum Dun. Fumo-bravo Solanaceae Baixo risco 

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. Ipê-roxo Bignoniaceae Rara 

Vitex polygama Cham. Maria-preta Verbenaceae Em perigo 

Plano de Manejo (2007) 

 

 

De acordo com o Plano de Manejo (2007), no produto gerado a partir da fotografia 

aérea vertical de data anterior ao ano de 1977 (Figura 5A), é possível observar uma grande 

área de solo exposto, e alguns fragmentos. A vegetação arbórea rala, na qual as copas das 

árvores não chegavam a constituir um contínuo dossel. A vegetação arbórea densa ocupava 

menos de 50% da área do Parque. Para essa data também foi observada a inexistência do 

lago, sendo que era possível verificar uma grande quantidade de drenos na sua área. 

Para o ano de 1977, a Figura 5B demonstra que houve uma redução da área de solo 

exposto devido à formação do lago. A área de vegetação arbórea rala também teve uma 

redução e um aumento da área da vegetação arbórea densa, sendo que esta passou a ocupar 

mais de 50% da área do Parque. 

O mapeamento da cobertura vegetal do Parque Municipal do Ingá para o ano de 

1995 (Figura 5C), mostrou a continuidade da redução nas áreas de solo exposto, podendo-

se visualizar uma diminuição da vegetação rala em alguns pontos e ampliação em outros. 

No ano de 2006 (Figura 5D ), o mapeamento mostrou ainda uma pequena redução 

da vegetação arbórea rala e predomínio da vegetação arbórea densa. As áreas de solo 

exposto foram poucas, de pequenas dimensões e concentradas principalmente nas margens 

do lago. 

Analisando-se os mapas de evolução da cobertura vegetal da área do Parque 

Municipal do Ingá, Maringá/PR, verificou-se que a vegetação encontra-se em recuperação 

e que houve uma redução gradativa das áreas de vegetação arbórea rala e de solo exposto 

com o passar dos anos, e ampliação da vegetação arbórea densa. Este fato é de suma 

relevância, uma vez que este remanescente encontra-se sob domínio da Floresta Estacional 

Semidecidual Submontana da qual resta menos de 1% de toda a cobertura florestal original 

do noroeste do Paraná (Campos, 1999, Plano de Manejo, 2007). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Mapeamento da cobertura vegetal do Parque Municipal do Ingá, Maringá/PR, em: (A) anterior a 

1977; (B) em 1977; (C) em 1995; (D) em 2006. 
 

Fonte: Plano de Manejo, 2007 
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FAUNA 

  A fauna paranaense apresenta uma riqueza que reflete a diversidade de biomas e 

ecossistemas presentes no Estado, incluindo aproximadamente 10.000 espécies de borboletas e 

mariposas, 450 de abelhas, 950 de peixes, 120 de anfíbios, 160 de répteis, 770 de aves e 180 de 

mamíferos. No entanto, uma parcela significativa dessa riqueza se encontra sob algum grau de 

ameaça, em função da destruição e redução dos ecossistemas, da caça e pesca predatórias, do 

comércio ilegal de espécimes, da poluição dos ecossistemas terrestres e aquáticos, da introdução 

de espécies exóticas, da perda de fontes alimentares e do uso indiscriminado de agroquímicos, 

entre outros fatores, que colocam em risco não apenas a fauna, mas deterioram a qualidade de 

vida do homem, que também depende de um ambiente saudável e equilibrado (Mikich e Bernils, 

2004).  Segundo os mesmos autores, dados atualizados apontam que 25,1% de toda fauna 

paranaense está ameaçada de extinção (criticamente em perigo).  

No município de Maringá foram realizados levantamentos dos répteis, anfíbios, peixes, 

aves e mamíferos, regitrados por observação direta, coletas, identificação através de pegadas, 

relatos de moradores da região estudada além de um levantamento nos bancos de dados da 

prefeitura, a partir de documentos produzidos em laudos geoambientais e planos de controle 

ambiental. 

A fauna observada caracteriza-se por espécies relativamente comuns no bioma Mata 

Atlântica, porém que confirma a necessidade de sobrevivência aliada à cobertura vegetal, como a 

mata ciliar  arborização urbana. 

   

Anfíbios 

  

 

  

 A importância da Mata Atlântica como uma das florestas mais diversificadas em 

organismos e, ao mesmo tempo, ameaçada por extensos desmatamentos que remontam desde o 

século XVI, tem sido amplamente noticiada (Galindo-Leal & Câmara 2005). Diversos  estudos 

realizados na última década revelam que a região neotropical abriga a mais rica fauna de anfíbios 

anuros do mundo (Heyer et al., 1990), sendo a floresta atlântica com a maior diversidade e taxa 

de endemismo (Duellman, 1999). Neste bioma, altamente fragmentado, ocorrem cerca de 340 



espécies de anuros, que correspondem à cerca de 20% das espécies da América do Sul (Haddad 

& Abe 1999).  

  Esta riqueza é acompanhada por uma elevada porcentagem de espécies 

endêmicas, muitas delas com distribuição restrita a uma determinada região ou microrregião da 

Mata Atlântica (Haddad & Abe 1999, Duellman, 1999). Entretanto,  a carência de informações 

sobre estas espécies pode estar induzindo uma avaliação incorreta de sua real distribuição e, por 

conseguinte, de seu  endemismo (Juncá, 2006). 

   De fato, os anfíbios são considerados excelentes bioindicadores da qualidade 

ambiental, devido a algumas características de sua biologia, como ciclo de vida bifásico, 

dependência de condições de umidade para a reprodução, pele permeável, padrão de 

desenvolvimento embrionário, aspectos da biologia populacional e interações complexas nas 

comunidades em que se inserem (Sparling et al. 2000, U.S. EPA 2002, Andreani et al. 2003). 

Levantamentos realizados no município de Maringá apontaram algumas espécies de 

maior ocorrência (Tabela 4). Entretanto, este número de espécies é considerado muito pequeno 

visto a diversidade de anuros encontrado no bioma da floresta Atlântica da região. Os anfíbios 

são bioindicadores por apresentarem pele altamente permeável,  podendo absorver rapidamente 

substâncias tóxicas (Bastos et al, 2003;  Pouch et al, 2003; Bernarde, 2006) Desta forma, a 

presença de metais pesados encontrados na água do lago diminui a mobilidade dos 

espermatozóides, reduzindo a fertilização (Hero e Ridgway, 2006; Bernarde 2006) e levando a 

declínios populacionais (Carey e Bryant, 1995; Drost e Fellers, 1996).  

Várias são as causas dos declínios dos anfíbios em ecossistemas, entretanto, apesar da 

extensa perda e alteração de habitat, os impactos dessa perda como uma séria ameaça à 

biodiversidade de anfíbios não foram bem documentados. A conservação de anfíbios tem focado 

na proteção de habitats para reprodução (poças e riachos), no entanto, os habitats de todas as 

fases de vida (ovo, larva, jovem e adulto) devem ser considerados (Hero e Ridgway, 2006). A 

perda de hábitat, a alteração e fragmentação na escala da paisagem são provavelmente as causas 

mais sérias dos declínios de populações de anfíbios e extinção de espécies (Dodd e Smith, 2003; 

Bastos et al, 2003; Pouch et al, 2003; Bernarde, 2006 ). 

 

Répteis 

 O Brasil tem a fauna e flora mais ricas de toda a América Central e do Sul, mas a maioria 

das informações sobre répteis é ainda preliminar. Atualmente existem cerca de 650 espécies de 



répteis no Brasil: 610 Squamata (330 cobras, 230 lagartos, 50 anfisbenídeos), 6 jacarés e 35 

tartarugas (Rodrigues, 2005). 

 Quase todos os répteis brasileiros conhecidos ocorrem, provavelmente, em uma ou mais 

unidades de conservação, mas a mera manutenção de uma única população é obviamente 

insuficiente para proteger a variabilidade genética dos componentes populacionais das espécies. 

Para aperfeiçoar a representação, precisamos de um melhor entendimento de suas distribuições – 

pesquisas de campo estratégicas e bases de dados eletrônicas das coleções de museus são 

indispensáveis (Graham et al., 2004). 

 O grupo dos répteis inclui predadores de níveis tróficos superiores, como os crocodilianos 

e algumas serpentes, além de diversos outros animais inseridos em outras posições da cadeia 

alimentar  serpentes, lagartos e quelônios). O papel desses animais  como bioindicadores de 

alterações ambientais não está demonstrado tão definitivamente como no caso dos anfíbios, um 

grupo mais uniforme em termos de características úteis para a bioindicação. Embora Pianka & 

Vitt (2003) forneçam exemplos de lagartos como bons indicadores, Read (2002), por exemplo, 

trabalhando com 43 espécies de Squamata (27 lagartos e seis serpentes), demonstrou que os 

lagartos não são bons indicadores precoces de alterações impostas ao ambiente pelo pastoreio 

não-sustentável. 

 As espécies de répteis encontradas no Parque do Ingá encontram-se na Tabela 4. 

  

Mamíferos 

 

  Considerando a súbita ocupação de muitas regiões paranaenses, a destruição de grandes 

áreas florestais ocorreu com tal velocidade que muitas informações valiosas da sua mastofauna 

foram perdidas (Rocha-Mendes et al., 2005). Os mamíferos constituem um dos grupos mais 

complexos do reino animal, reunindo características que possibilitam a ocupação de uma grande 

quantidade de nichos nos ambientes terrestres e aquáticos (Eisenberg, 1989).  Por outro lado, 

alguns aspectos podem contribuir para a fragilidade de muitas espécies de mamíferos, fazendo 

com que se tornem mais vulneráveis, com populações em declínio ou extintas em determinadas 

regiões (Margarido e Braga, 1994). 

 No Brasil ocorrem cerca de 600 espécies de mamíferos, das quais pelo menos 72 são 

consideradas ameaçadas de extinção (Brasil, 2003). No Paraná, a primeira listagem publicada 

relacionava 152 espécies de mamíferos (Lange & Jablonski, 1981). Atualmente, através do 

desenvolvimento de novos estudos e do maior número de pesquisadores dedicando-se à pesquisa 

de campo, e levando-se em conta as coleções científicas regionais, esse número aumentou para 



176 espécies (Margarido e Braga, 1994). 

  Finalmente, é importante salientar que entre os principais fatores responsáveis pelo 

desaparecimento de espécies de mamíferos em nosso Estado, está a transformação ambiental que 

ocorre através da exploração agropecuária, da exploração florestal, da introdução de espécies 

exóticas, da caça e do comércio ilegal, ao lado da surpreendente ignorância ainda existente em 

relação às conseqüências da perda da diversidade biológica (Margarido e Braga, 1994). 

 No Município de Maringá, algumas espécies foram relatadas como tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus), tatu-peludo (Euphractus sexcinctus), tatu-mulita (Dasypus septemcinctus), 

graxaim (Dusicyon gymnocercus), mão–pelada (Procyon cancrivorus), gambá (Dildelphis sp), 

preás pertencentes ao gênero Cavia, cutia (Dasyprocta azarae), quati (Nasua nasua), Tatu-

galinha (Dasypus novemcinctus), gambá (Dildelphis sp), cutia (Dasyprocta azarae), capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris, Linnaeus, 1766), Gato-mourisco (Herpailurus yaguaroundi, 

Severtzow, 1858) e furão (Galactis cuja, Molina, 1782). Os roedores silvestres pertencentes a 

família Cricetida continuam sendo registrados, além dos sagüis (Calitrix jacchus), únicos 

primatas de vida livre, espécie introduzida em algumas áreas do município. 

 Em relação aos mamíferos voadores, os morcegos, foram encontrados 11 espécies no 

Parque do Ingá, representados por espécies insetívoras pertencentes as famílias Phyllostomidae, 

Vespertilionidae  e  Molossidae. Este é o primeiro levantamento do grupo no Parque do Ingá. As 

espécies encontradas encontram-se na Tabela 4. 

 

Aves 

 

 O acelerado processo de fragmentação da Mata Atlântica tornou este bioma uma das 

áreas de maior  prioridade para a conservação biológica em todo o mundo, sendo que grande 

parte dos fragmentos sofreu algum tipo de perturbação antrópica (Dário & Almeida, 2000). 

 A diminuição de uma área de floresta natural pode levar à diminuição exponencial do 

número de espécies e  afetar a dinâmica de populações de plantas e animais existentes, podendo 

comprometer a regeneração natural e, conseqüentemente, a sustentação destas florestas (Harris, 

1984). 

 A fragmentação florestal é um fenômeno  amplamente distribuído e associado à expansão 

de fronteiras de desenvolvimento humano (Viana et al., 1997). Clareiras nas florestas naturais 

criadas para agricultura, desenvolvimento urbano e outros propósitos originam paisagens 

fragmentadas, contendo remanescentes da vegetação natural circundados por habitats matriz de 

vegetação alterada ou urbanizados. A capacidade desses fragmentos isolados em manter a biota 

regional é de grande interesse na biologia da conservação (Warburton, 1997). 



  Levantamentos da avifauna no município de Maringá foram realizados nos anos de e 

2007 (Tabela 4). Várias espécies foram relatadas 

 

Peixes: 

 Os riachos além de ser uma importante fonte hídrica para o abastecimento urbano e rural, 

também possuem uma fauna peculiar e pouco conhecida. Contudo, devido ao seu pequeno porte 

e vazão limitada, são mais sensíveis à ação humana, pois a variabilidade nas condições abióticas 

e o grau de degradação dos locais determinam, em grande parte, os recursos disponíveis (Pereira 

e Delariva, 2008). 

 Riachos que sofrem influência direta ou indireta do meio urbano são freqüentemente 

utilizados como “esgotos a céu aberto” para despejos industriais, residenciais e agrícolas. Os 

poluentes despejados ameaçam a integridade das condições locais, afetando de modo 

diferenciado as comunidades, sendo que os peixes, por serem consumidores, são afetados 

diretamente pela diminuição ou ausência de outras comunidades bióticas. Assim a ação humana 

ao interferir de forma não controlada nos fatores abióticos ocasiona a redução do número de 

espécies e o aumento da densidade de espécies resistentes às variações ambientais (Cunico, et al. 

2006). 

 Atualmente, a rápida expansão radial dos centros urbanos tem tido como conseqüência a 

degradação de habitats, com reflexos sobre os recursos naturais e nos ecossistemas aquátiLEE 

2000). Embora a intensidade e duração de determinados fatores abióticos oscilem 

consideravelmente na natureza, ações antropogênicas têm geralmente  amplificado seus efeitos, 

criando condições antes nunca encontradas pelas assembléias de peixes (EKLÖV et al. 1998). 

 Poucos são os estudos que avaliam as respostas das espécies de peixes à urbanização  

Paul e Mayer, 2001), sendo este fato particularmente evidente na região neotropical, onde estes 

ambientes têm recebido menos atenção que os grandes rios (Agostinho & Júlio Jr. 1999). Esta 

carência de estudos explica a reduzida compreensão que temos deste processo (Limburg e 

Schmidt, 1990). 

 A falta de conhecimento, por outro lado dificulta severamente o desenvolvimento de 

estratégias de manejo integradas, mitigação de impactos e políticas de conservação 

(MacDonnell, 1997). 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4. Algumas espécies da fauna encontradas no município de Maringá, Paraná 

 

Peixes 

 
 

Nome Comum 
 

Nome Científico 
 

 

Lambari 

 

Astyanax altiparanae 

Barrigudinho, lebiste Poecilia reticulata 

Joaninha Crenicichla britskii 

Cará Geophagus brasiliensis 

Tilápia do Nilo Oreochromis niloticus 

Tilápia Tilapia rendalli 

Traíra Hoplias malabaricus 

Tuvira Gymnotus carapo 

Mussum Synbranchus marmoratus 

Jundiá, bagre Rhamdia quelen 

Bagrinho Cetopsorhamdia iheringi 

Bagrinho Imparfinis schubarti 

Cascudo Hypostomus ancistroides 

Cascudo Hypostomus hermani 

Cascudo Hypostomus strigaticeps 

Fonte: Plano de manejo (2007), Cunico et al. (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anfíbios e répteis 

 
 

Nome Comum 
 

Nome Científico 
 

Perereca-da-bananeira  

Perereca 

Perereca 

Perereca 

Perereca 

Perereca 

Perereca - da -  folhagem 

Perereca 

Perereca 

Perereca 

Rã 

Rã 

Rã - assobiadora 

Rã 

Rã-cachorro 

Rã-grilo 

Rã 

Sapo Cururu 

Sapo 

Hypsiboas raniceps 

Hypsiboas albopunctatus 

Hypsiboas faber 

Dendropsophus minutus 

Dendropsophus nanus  

Lysapsus limellus 

Phyllomedusa tetraploidea  

Scinax fuscovarius  

Trachycephalus venulosus  

Leptodactylus fuscus  

Leptodactylus mystaceus  

Leptodactylus mystacinus  

Leptodactylus cf ocellatus  

Leptodactylus podicipinus  

Physalaemus cuvieri  

Elachistocleis bicolor  

Lithobates catesbeianus 

Rhinella schneideri  

Odontophrynus americanus 

Tigre d ´água Trachemis dorbignii 

Cágado Prynops geophroanus 

Teiú Tupinambis merianae 

Calango Tropidurus torquatus 

Falsa-coral Oxurrhopus guibei 

Cobra verde Phylodrias olfersii 

Calanguinho Mabuya frenata 

Fonte: Plano de manejo (2007), Affonso et al. (2009) 

 

 



 

Mamíferos 

 
 

Nome Comum 
 

Nome Científico 

 
Quati Nasua nasua 

Tatu-galinha Dasypus novemcinctus 

Gambá Dildelphis sp 

Cutia Dasyprocta azarae 

Capivara Hydrochoerus hydrochaeris 

Gato-mourisco Herpailurus yaguaroundi 

Furão Galactis cuja, Molina 

Sagüis (exótico) Calitrix jacchus 

Morcego Carollia perspicillata 

 Artibeus jamaicensis 

Artibeus lituratus 

Artibeus fimbriatus 

Platyrrhinus lineatus 

Pygoderma bilabiatum 

Sturnira lilium 

 Myotis nigricans 

Lasiurus blossevili 

 Molossops Planirostris 

 Noctilio albiventris 

Macaco-prego Cebus nigritus 

Jaguatirica Leopardus pardalis 

Guaxinin ou mão-pelada Procyon cancrivorus 

Fonte: Plano de manejo (2007) e Projeto Pegadas (2007) 
 

 

 

 



Aves 
  

Alma-de-Gato 

Anu-Preto 

 Anu-Branco 

Piaya cayana 

Crotophaga ani 

Guira guira 

Andorinha 

Andorinha-Doméstica 

Andorinha 

Tachycineta leucorrhoa 

 Progne chalybea 

 Notiochelidon cyanoleuca 

Beija-Flor-Fronte-Violácea 

Beija-Flor-de-Rabo-Branco 

Thalurania glaucopis 

Phaethornis petrei 

Bem-Te-Vi Pitangus sulphuratus   

Biguá Phalacrocorax olivaceus 

Carrapateiro 

Quiriquiri 

Milvago chimachima 

Falco sparverius 

Chopim Molothrus bonariensis 

Corruíra Troglodytes aedon 

Coruja-do-Campo 

Coruja Suindara 

Coleirinho 

Speotyto cunicularia 

Thyto alba 

Sporophila caerulescens 

Garça-Branca-Grande 

Garça-Branca-Pequena 

Casmerodius albus 

Egretta Thula 

Gavião-Carijó Buteo magnirostris 

João-de-Barro Furnarius rufus 

Martim-Pescador 

Pica-Pau-do-Campo 

Ceryle torquata 

Colaptes compestris 

Pintassilgo Carduelis magellanicus 

Pomba 

Perdiz 

Zenaida auriculata 

Rynchothus rufescens 

Quero-Quero Vanellus chilensis 

Sabiá-Laranjeira Turdus rufiventris 



Saracura-Sanã 

Saracura-do-Mato 

Sanhaço 

Rallus nigricans 

Aramides saracura 

 Thraupis sayaca 

Tico-Tico 

Tisiu 

Trinca-Ferro 

Zonotrichia capensis   

Volantinia jacarina   

 Saltator similis 

Urubu 

Urubu-Campeiro 

Urutau 

Coragyps atratus 

Cathartes aura 

Nyctibius griseus 

Fonte: Plano de manejo (2007), Planos de Controle Ambiental (PCAs) e Laudos Geoambientais 
 

 

 

10.5. Arborização urbana 

 

  Maringá se destaca no cenário nacional por ser uma cidade bem arborizada, além de 

possuir remanescentes de Mata Atlântica, localizados em parques da cidade. Uma das cidades 

mais importantes do estado do Paraná é privilegiada por ter tido sua formação com ideais 

ecologicamente corretos. De acordo com Sampaio (2006), durante muitos anos a Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), entidade privada, administrou a arborização da cidade 

com mudas adquiridas na Secretaria de Agricultura de São Paulo, na Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” de Piracicaba e no Instituto Agronômico de Campinas. Mais 

tarde, com a estruturação da prefeitura, a arborização urbana passou a ser de responsabilidade da 

administração pública. 

 De acordo com Blum et al (2008) este histórico de preocupação com a arborização urbana 

garantiu à Maringá uma situação privilegiada em que árvores contribuem para um aspecto 

paisagístico urbano mais agradável, trazendo também outros benefícios ambientais como 

sombreamento, amenização da temperatura, melhorias na qualidade do ar e redução da poluição 

sonora. 

  A cidade de Maringá tem na sua arborização de vias públicas um bem muito valioso, que 

contribui significativamente para boa qualidade de vida da cidade e outros fatores, porém a 

qualidade desta arborização vem decrescendo a cada ano. Sampaio e De Angelis (2008) 

analisaram a arborização da área mais antiga de Maringá, onde foi feito um censo e uma análise 

dos dados que identificaram 85 espécies de porte arbóreo, em 28153 árvores cadastradas, sendo 

que 44,27% estão em condições gerais sofríveis (danos físicos, doenças e pragas), uma 



freqüência alta de 44% da espécie Caesalpinea peltophoroides (Sibipiruna) foi observada e é 

considerada grave por facilitar disseminação de doenças e pragas; foi encontrada uma área verde 

das árvores de vias públicas que corresponde a 46,19/m2/hab. Os dados mostram uma boa 

qualidade do meio ambiente urbano devido ao porte das árvores, mas fica claro que novas 

diretrizes e um novo planejamento devem ser pensados com urgência para que essa exuberante 

arborização não continue seu declínio. 

 

 

Figura . Arborização das vias públicas de Maringá 

 

Os resultados da pesquisa apresentados na Tabela 5 demonstram que existe uma boa 

variabilidade de espécies nas vias urbanas do município, dentro da população amostrada. São 

mais de 80 espécies e, comparada a outras cidades, pode-se concluir que Maringá esta dentro de 

um bom padrão. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5 – Espécies identificadas nas vias públicas de Maringá (Arborização urbana) 

 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 

Abacateiro  Persia gratissima 

Alecrim Holocalix balansae 

Ameixa Eryobotria japonica Lindl.  

Amoreiro Morus nigra  

Ariticum  Annona sp. 

Aroeira chorão Schinus molle 

Aroeira pimenta  Schinus terebinthifolius 

Azaléia   Rhododendron sp. 

Bisnagueira Spathodea campanulata 

Cajamanga Spondias cytherea  

Caliandra  Calliandra sp. 

Calistemum  Calistemum sp. 

Canafistula Peltophorum dubium  

Canelinha  Nectandra sp 

Castanha do brejo Pachira aquatica Aubl.  

Castanha portuguesa Castenea  

Cedro  Cedrela fissilis 

Chapeu de sol Terminalia catappa 

Chuva de ouro  Cassia fistula 

Cinamomo  Melia azedarach 

Ciriguela Spondias purpurea  

Coqueiro Cocos nucifera 

Dama da noite Cestrum nocturnum  

Espirradeira  Nerium oleander 

Eucalíptus  Eucaliptus sp. 

Extremosa Lagerstroemia indica 

Falsa murta  Murraya paniculata 

Ficus Ficus benjamina 

Figueira Ficus sp 

Flamboyant Delonix regia 

Flor de pavão Caesalpinia pulcherrima 

Goiabeira  Psidium guajava 



Grevilea  Grevillea robusta 

Guapuruvu Schizolobium parahiba 

Guarucaia Parapiptadenia rigida  

Hibiscos  Hibiscus sp 

Ipê amarelo  Tabebuia chrysotricha 

Ipê branco Tabebuia roseo-alba 

Ipê rosa Tabebuia sp.  

Ipê roxo Tabebuia avellanedae 

Ipezinho de jardim Tecoma stans  

Jaboticabeira Myrciaria cauliflora  

Jaca  Artocarpus beterophyllus 

Jacaranda Jacaranda mimosaefolia 

Jacaranda Jacaranda brasiliana 

Jambolão Syzygium cumini 

Jurubeba Solanum sp.  

Laranjeira  Citrus sp. 

Leucena   Leucena leucocephala 

Ligustrum Ligustrum lucidum 

Limoeiro  Citrus sp.  

Louro pardo Cordia trichotoma  

Magnólia  Michelia champaca 

Mamoeiro Carica sp.  

Manduirana  Senna Macranthera 

Mangueira  Mangifera indica 

Mexeríca Citrus sp.  

Oiti  Licania tomentosa  

Paineira Chorisia speciosa  

Palheteira  Clitoria fairchildiana Howard. 

Palmeira de laque Latania lontaroides  

Palmeira imperial Roystonea oleracea  

Pata de vaca Bauhinia sp 

Pau brasil Caesalpinia echinata Lam 

Pau d´alho Gallesia integrifolia  

Pau ferro Caesalpinea ferrea 

Peroba  Aspidosperma polyneuron 



Pinha Annona sp.  

Pinheiro do paraná   Araucaria angustifolia  

Pinus Pinus sp 

Pitangueira Engenia uniflora 

Pitombas Talisia esculenta  

Primavera  Bouganvillea glabra 

Quaresmeira   Tibouchina granulosa 

Quaresmeira Tibouchina sp 

Romã  Punica granatum 

Sapuva   Machaerium stipitatum 

Sibipiruna   Caesalpinia peltophoroides 

Subrasil Colobrina glandulosa  

Tamareira Phoenix dactylifera 

Timbaúva Enterolobium contortisiliquum  

Tipuana  Tipuana tipu 

Tuia Chamaecyparis sp.  

Uva do japão Hovenia dulcis  

Outros  

Fonte: Sampaio e De Angelis (2008) 

  

 

 

10.6. Áreas de Reservas Legais 

 De acordo com o Instituto Ambiental do Paraná, o município de Maringá possui 793 

áreas de Reserva Legal averbadas, sendo 338 pertencentes a bacia do rio Ivaí, 362 inseridas na 

bacia do rio Pirapó e 93 áreas não cadastradas. 

 

10.7. Áreas prioritárias para Conservação ou recuperação  

 10.7.1. Estado de conservação e regeneração dos fragmentos  

 

 Com base na Resolução CONAMA, 002 de 18 de março de 1994 foram definidos 

os estados de conservação dos remanescentes naturais, com base nos seus estágios de 

regeneração, definidos segundo os parâmetros conceituais das formações vegetais 

primárias e estágios sucessionais de vegetação secundária: 

 



 

Art. 2
0
.  As formações florestais abrangidas pela Floresta Ombrófila Densa (terras baixas, 

submontana e montana), Floresta Ombrófila Mista (montana) e a Floresta Estacional 

Semidecidual (submontana), em seus diferentes estágios de sucessão de vegetação 

secundária, apresentam os seguintes parâmetros, no Estado do Paraná, tendo como critério 

a amostragem dos indivíduos arbóreos com CAP igual ou maior que 20 cm.  

 

§ 1 o  Estágio inicial: 

 

a) fisionomia herbáceo/arbustiva, formando um estrato, variando de fechado a aberto, com 

a presença de espécies predominantemente heliófitas; 

 

b) espécies lenhosas ocorrentes variam entre um a dez espécies, apresentam amplitude 

diamétrica pequena e amplitude de altura pequena, podendo a altura das espécies lenhosas 

do dossel chegar até 10 m, com área basal (m2 /há) variando entre 8 a 20 m2/há; com 

distribuição diamétrica variando entre 5 a 15 cm, e média da amplitude do DAP 10 cm; 

 

c) o crescimento das árvores do dossel é rápido e a vida média das árvores do dossel é 

curta; 

 

d) as epífitas são raras, as lianas herbáceas abundantes, e as lianas lenhosas apresentam-se 

ausentes. As espécies gramíneas são abundantes. A serapilheira quando presente pode ser 

contínua ou não, formando uma camada fina pouco decomposta; 

 

e) a regeneração das árvores do dossel é ausente; 

 

f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio inicial de regeneração, entre outras 

podem ser consideradas: bracatinga (Mimosa scabrella), vassourão (Vernonia discolor), 

aroeira (Schinus terebenthi folius), jacatirão (Tibouchina Selowiana e Miconia 

circrescens), embaúba (Cecropia adenopus), maricá (Mimosa bimucronata), taquara e 

taquaruçu (Bambusaa spp). 

 

 

 

 



§ 2 o  Estágio médio: 

 

a) fisionomia arbustiva e/ou arbórea, formando de 1 a 2 estratos, com a presença de 

espécies predominantemente facultativas; 

 

b) as espécies lenhosas ocorrentes variam entre 5 e 30 espécies, apresentam amplitude 

diamétrica média e amplitude de altura média. A altura das espécies lenhosas do dossel 

varia entre 8 e 17 metros, com área basal (m2 /há) variando entre 15 e 35 m2 /há; com 

distribuição diamétrica variando entre 10 a 40 cm, e média da amplitude do DAP 25 cm; 

 

c) o crescimento das árvores do dossel é moderado e a vida média das árvores do dossel é 

média; 

 

d) as epífitas são poucas, as lianas herbáceas poucas e as lianas lenhosas raras. As espécies 

gramíneas são poucas. A serapilheira pode apresentar variações de espessura de acordo 

com a estação do ano e de um lugar a outro; 

 

e) a regeneração das árvores do dossel é pouca; 

f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio médio de regeneração, entre outras, 

podem ser consideradas: congonha (Ilex theezans), vassourão-branco (Piptocarpha 

angustifolia), canela guaica (Ocotea puberula), palmito (Euterpe edulis), guapuruvu 

(Schizolobium parayba), guaricica (Vochsia bifalcata), cedro (Cedrela fissilis), caxeta 

(Tabebuia cassinoides) etc. 

 

§ 3 o  Estágio avançado: 

 

a) fisionomia arbórea dominante sobre as demais, formando dossel fechado e uniforme do 

porte, com a presença de mais de 2 estratos e espécies predominantemente umbrófilas; 

 

b) as espécies lenhosas ocorrentes apresentam número superior a 30 espécies, amplitude 

diamétrica grande e amplitude de altura grande. A altura das espécies lenhosas do dossel é 

superior a 15 metros, com área basal (m2 /há) superior a 30 m2 /há; com distribuição 

diamétrica variando entre 20 a 60 cm, e média da amplitude do DAP 40 cm; 

 

c) o crescimento das árvores do dossel é lento e a vida média da árvore do dossel é longa; 



 

d) as epífitas são abundantes, as lianas herbáceas raras e as lianas lenhosas encontram-se 

presentes. As gramíneas são raras. A serapilheira está presente, variando em função do 

tempo e da localização, apresentando intensa decomposição; 

 

e) a regeneração das árvores do dossel é intensa; 

 

f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio avançado de regeneração, entre outras 

podem ser consideradas: pinheiro (Araucaria angustifolia), imbuia (Ocotea porosa), 

canafístula (Peltophorum dubgium), ipê (Tabebuia alba), angico (Parapiptadenia rigida), 

figueira (Ficus sp.). 

 

   Dez áreas foram elencadas como prioritárias para conservação. São elas:  

         Área  Grau de regeneração 

1. Parque do Ingá  Secundário Avançado  

2. Parque dos Pioneiros (Bosque II)  Secundário Avançado 

3.  Parque das Perobas  Secundário médio 

4. Parque Borba Gato  Secundário avançado 

5. Parque das Palmeiras  Secundário médio 

6. Parque Cinqüentenário  Secundário médio 

7. Parque Sabiá  Secundário médio 

8. Parque Gralha Azul  Secundário inicial 

9. Parque Gurucaia  Secundário médio 

10. Horto Florestal  Secundário Avançado 

  

 



11. Corredores Ecológicos 

  

 Uma das principais ameaças atuais à biodiversidade global é a fragmentação de hábitat 

natural causada pelas atividades humanas (Laurence e Bierregaard, 1997). Essa destruição cada 

vez mais acentuada, é considerada a principal causa de extinção de espécies para diferentes 

grupos animais e vegetais  (Pimm e Raven, 2000). Essa perda se dá pela fragmentação de áreas 

contínuas que são transformadas em um mosaico de manchas isoladas do habitat original, 

circundadas por áreas transformadas pela ação antrópica.  

 Sabe-se que a maioria das espécies vive em ambientes fragmentados e a área, o 

isolamento e a qualidade dos habitats nesses ambientes afetam a riqueza de espécies e a 

densidade das populações (Krauss et al., 2003). As populações são reduzidas no seu tamanho e 

isoladas, aumentando o risco de extinção (Pineda e Halffter, 2003). Nesse contexto de 

isolamento, o conceito de conectividade é fundamental (Chardon et al., 2003).  

 Entende-se por conectividade, o grau em que a paisagem facilita ou dificulta o 

movimento dos organismos entre “manchas de recursos” (Taylor et al., 1993). With et al. (1997) 

definiram como a relação funcional entre manchas de habitat, devido ao contágio espacial do 

habitat e aos movimentos dos organismos em resposta à estrutura da paisagem. Urban e Shugart 

(1986) definem como a “capacidade da paisagem em permitir o fluxo de organismos, sementes e 

grãos de pólen.  

  Os Corredores de Biodiversidade consistem em unidades ecossistêmicas que 

visam a expansão, conectividade, recolonização e formação de Áreas Protegidas (MMA, 2006). 

Sua concepção baseia-se em princípios do planejamento regional, em larga escala, podendo 

englobar tanto áreas urbanas quanto áreas rurais, unindo grandes unidades de paisagem, a 

exemplo dos biomas, visando o uso sustentável dos seus componentes naturais tendo como 

função conectar os ecossistemas, espécies viáveis e representativas, processos ecológicos e 

evolutivos, em coexistência com as necessidades humanas (Sanderson et al., 2003). 

 Ao se analisar alguns conceitos de Corredores desenvolvidos, respectivamente, pelo 

SNUC (Cap. 1; Art. 2º; Parágrafo XlX), pelo CONAMA (Resolução do nº 9/96), pela 

Conservação Internacional e pelo IBAMA, pode-se constatar que embora eles estejam 

concordantes com a função de conectividade entre fragmentos, a fim de favorecer os fluxos da 

biota, eles apresentam algumas especificidades apresentadas a seguir. O SNUC (2000), por 

exemplo, afirma que são unidades naturais ou semi-naturais, mas não explica o que são estas 

últimas; o CONAMA (Resolução nº 9/96) sugere que os Corredores devam ser conectados às 

Áreas de Proteção Permanente (APP) e que o grau de conservação dos remanescentes de 

cobertura vegetal primária a serem ligados deve ser médio a elevado, portanto, não estabelece 



critérios para definir médio e elevado grau de conservação; a Conservação Internacional, dentre 

outras instituições congêneres, corrobora a idéia de que sua área deve ser idealmente contínua, 

de modo a diminuir o isolamento entre indivíduos de uma mesma espécie (CI, 2000); e o 

IBAMA (2000) afirma que devem ser geridos numa perspectiva de uso sustentável, o que 

significa garantir para as gerações presentes e futuras os benefícios deste. 

Os corredores biológicos podem ser uma seqüência linear (ou alongada) de elementos da 

paisagem, diferentes das unidades adjacentes (Hobbs, 1992). Os corredores do tipo stepping-

stones (“caminhos de pedra” na concepção de porções de habitat pelas quais organismos 

poderiam realizar movimentos aos saltos, figurativamente) são constituídos por pequenos 

fragmentos remanescentes de habitat separados uns dos outros por distâncias pequenas por onde 

as espécies podem se deslocar a curta distância (Tischendorf e Fahrig, 2000). Rocha et al. (2005) 

considera corredores de biodiversidade como uma unidade de planejamento regional em áreas 

prioritárias para conservação, mais do que apenas uma faixa alongada de habitat interligando 

dois ou mais fragmentos. Nesta abordagem, um corredor é uma região delimitada, de elevada 

diversidade biológica, composta por um mosaico de diferentes paisagens e usos da terra. O 

corredor em geral, abrange várias áreas protegidas e outras áreas de uso menos intensivo, não 

necessariamente protegidas, que devem ser gerenciadas de maneira integrada com o intuito de 

proteger e garantir a sobrevivência de espécies e de habitats. Como resultado, um corredor de 

biodiversidade constitui um mosaico de usos de terra, incluindo sistemas agro florestais de baixo 

impacto, áreas protegidas já existentes e a serem instituídas, reservas particulares que recebem 

incentivos econômicos compensatórios e/ou áreas para ecoturismo (Aguiar et al., 2003; Arruda e 

de Sá, 2004). 

 A criação de corredores ecológicos tem como objetivo conectar áreas protegidas, manter 

e restaurar a conectividade da paisagem e facilitar o fluxo gênico entre populações por meio de 

alternativas para o desenvolvimento de práticas de pouco impacto nas áreas de interstícios.  

Desta forma, com o objetivo de manter a qualidade dos serviços ambientais essenciais à vida 

humana e garantir a rica biodiversidade deste bioma, a conectividade dos remanescentes no 

Município de Maringá será prioridade dentro das ações propostas no Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. 

 

 

 



 

12. Recuperação da Mata Atlântica no Município 

 

Critério Ação Prevista Atividades propostas 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperação da 

Mata Atlântica de 

Maringá, Paraná 

 Revitalização das áreas 

degradadas; 

 

 Proteção dos 

 remanescentes vegetais; 

 

 Revitalização da vegetação 

dos fragmentos resgatando a 

tipologia original; 

 

 Reestabelecimento da 

conectividade entre os 

fragmentos vegetais; 

 

 Elaboração de políticas 

públicas para a criação de 

fragmentos que ofereçam 

opção de interação urbana, 

educação ambiental e lazer; 

 

 

 Elaboração do Plano 

Estratégico de Fiscalização 

Ambiental; 

 

 

 Estabelecimento de 

parcerias públicas e 

privadas; 

 

 

Proporcionar estudos e 

pesquisas a fim de 

complementar os 

levantamentos e atualização 

do estado de conservação 

das espécies de flora e fauna. 

 

 Elaboração de planos e 

 Cercamento e  

sinalização das áreas 

protegidas; 

 

 Levantamento de 

conteúdo jurídico para 

embasar políticas públicas 

ambientais; 

 

 Levantamentos 

contínuos, pesquisas 

científicas das espécies da 

flora e fauna; 

 

 Formação de corredores 

ecológicos; 

 

 

 Implantação de 

equipamentos de lazer, 

biblioteca ambiental;  

 

Elaboração de materiais 

didáticos-científicos sobre 

a mata atlântica e 

arborização urbana; 

 

 Capacitação de 

profissionais da rede 

pública de ensino com 

práticas ambientais e 

centros de estudos 

 

 Estabelecer estratégias de 

fiscalização para as áreas 

indicadas no plano; 

 

 

 



programas para a 

conservação e recuperação 

dos remanescentes florestais 

e corpos hídricos. 

 

 Criação de novas Unidades 

de Conservação (UCs); 

 

  Isenção de "IPTU Verde" 

nas Áreas de Preservação 

Permanentes do Município 

(Lei 735/08); 

 

 Revisão das leis relativas 

ao uso e ocupação do solo, 

ao sistema viário básico do 

município e ao parcelamento 

do solo no território 

Municipal. 

 

 

 

 

 Estabelecer parcerias com 

Instituições de pesquisas, 

Instituições públicas, 

ONGs, para a execução de 

estudos e pesquisas 

científicas; 

 

Propiciar a discussão, 

elaboração e execução de 

projetos ambientais; 

 

 Estabelecer metodologias 

para intervenções em áreas 

de APPs, decorrente de 

obras de interesse público. 

 

 Compatibilizar Plano 

Viário e Plano MA ; 

 

 Revisão e Adequação dos 

instrumentos (leis) de 

política urbana. 

 

 Elaboração, em conjunto 

com SEMA e SEMUSP, do 

Plano Municipal de 

Drenagem Urbana (Lei 

11.445/2007); 

 

 Elaboração do plano de 

Arborização Urbana do 

município; 

 

 Elaboração e revisão de 

Planos de Manejos das 

Unidades de Conservação. 

 

 Proibição de novas 

construções nas áreas de 

fundo de vales (Lei 888/11) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Critério Ação Prevista Atividades propostas 

Recuperação de 

Áreas de 

mananciais de 

abastecimento 

 público 

Diagnóstico das áreas de 

mananciais a serem 

recuperadas; 

 

Elaboração de projetos 

que visem a proteção e 

recuperação dos recursos 

hídricos do município 

considerando as 

características ambientais 

da bacia; 

 

 Diagnóstico de áreas com 

potencial futuro para 

captação de água para 

abastecimento público; 

Replantio das matas 

ciliares e de reserva legal 

degradadas no município; 

  

Criação de diretrizes 

locais; 

 

 Levantamento de áreas 

potenciais para 

abastecimento público; 

 

 

Grupo de fiscalização 

integrada; 

 

Incentivos à implantação 

de atividades sustentáveis, 

compatíveis com a proteção 

e preservação do manancial, 

respeitando as áreas de 

restrição à ocupação, 

delimitado no plano de 

recuperação de mananciais.; 

 

Controle e monitoramento 

da qualidade ambiental. 

 

 Elaboração de plano de 

recuperação de mananciais e 

áreas de recarga de 

aqüíferos; 

 

 Captação de recursos 

financeiros para 

viabilização de projetos; 

 

 

 

 
 



 

Critério Ação Prevista Atividades propostas 

Recuperação de Áreas de 

de Reserva Legal.  

 

Levantamento das áreas de 

Reservas legais no 

município e suas 

particularidades; 

 

  Promover subsídio 

técnico visando a adequação 

ambientais das propriedades 

rurais  

 

 Implementação de 

programa de pagamento por 

serviços ambientais. 

 

 Viabilização de 

instrumentos econômicos 

para reversão das áreas de 

Reserva Legal pelo 

Município. 

 

 

Diagnóstico das 

propriedades rurais do 

município; 

 

Fiscalização das áreas de 

reserva legal; 

 

Captação de recursos 

visando a recuperação das 

áreas e o pagamento pelos 

serviços ambientais 

prestados. 

 

Parcerias públicas e 

privadas objetivando 

auxílio técnico aos 

produtores rurais; 

 

 Instrumentos econômicos 

para reversão das áreas de 

Reserva Legal pelo 

município; 

 

 Consórcio de ações 

conjuntas entre os 

municípios da Região 

Metropolitana (RMM).; 

 

 Criação de propostas para 

pagamento/retribuição de 

serviços Ambientais para 

Plano MA; 

 

 Elencar áreas com 

potencial para Zoneamento 

ecológico (Ordenar a 

ocupação das áreas) em 

harmonia com Plano de 

Mata Atlântica;  

 

 Elaborar caderno de 

incentivos e alternativas 

econômicas para Zonas 

produtivas com restrições.  

 

 

 

 



 

Critério 

 

Ação Prevista Atividades propostas 

Recuperação de Áreas 

 Degradadas 
Levantamento preliminar 

do estado de degradação e 

potencial de regeneração das 

áreas indicadas; 

 

 Identificação dos fatores 

que contribuem para a 

degradação da área; 

 

Elaboração de projetos de 

Recuperação Ambiental em 

áreas públicas do Município, 

considerando as 

características de cada uma 

delas; 

 
 

Identificação e fiscalização 

de fontes poluidoras nas 

bacias hidrográficas do 

município; 

 

 Elaboração do propostas 

de TACs (Termos de 

ajustamento de conduta); 

 

Levantamento de áreas 

potenciais para a criação de 

atividades de educação 

ambiental, lazer e interação 

urbana 

 
 

 Pesquisas e elaboração de 

relatórios técnico-

científicos sobre áreas 

degradadas;  

 

 Elaboração de carta de 

fragilidade ambiental; 

 

 

 Captação de recursos 

financeiros para a 

viabilização dos projetos 

de recuperação das áreas 

degradadas através de 

editais públicos e privados; 

 

 Diagnóstico das áreas 

potencialmente poluidoras 

e áreas poluídas;  

 

 Fiscalização de tais áreas;  

 

 
 Recuperação de áreas 

degradadas como 

condicionante no processo 

de licenciamento 

ambiental; 

 

 Criação de parques 

lineares. 

  

 Criação e instalação de 

atividades interativas com 

temáticas ambientais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Critério 

 

Ação Prevista Atividades propostas 

 

Recuperação de Áreas 

de  APPs 
 Diagnóstico dos estágios 

sucessionais das áreas 

de APPs; 
 

 Identificação e cadastro 

georeferenciado das 

nascentes; 
 

 Identificação de espécies 

exóticas e invasoras; 

 

 Revitalização da 

vegetação nas áreas de 

APPs. 

 

 Elaboração de projetos de 

Recuperação Ambiental em 

APPs; 

 

 Revitalização da vegetação 

dos fragmentos resgatando a 

tipologia original 

 

 

 Pesquisas e elaboração 

de documentos técnicos-

científicos; 

 

 Recuperação e 

recomposição da 

 cobertura vegetal nativa 

 

 

 Captação de recursos 

financeiros para a 

viabilização dos projetos 

de recuperação das APPs 

através de editais públicos 

e privados; 

 

 Plantio de espécies 

nativas nas áreas de APPs 

degradadas. 

 

 Manejo das leucenas 

(Leucaena leucocephala) 

em áreas de APPs e 

posterior recomposição 

 

 

 



 

Critério 

 

Ação Prevista Atividades propostas 

Conservação de Parques 

 Urbanos 
 Diagnóstico dos parques 

urbanos do município; 
 

 Atribuir potencialidades 

turísticas ambientais no 

município 
 

 Criação de Novas 

Unidades de 

Conservação (UCs) 
 

 Elaboração de planos de 

manejo; 

 

 

 Viabilização de 

atividades turísticas, 

de ecoturismo e de 

lazer; 

 

 Priorizar áreas para 

recuperação 

Ambiental com 

urbanização; 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

 

 

"IPTU VERDE" 
  

 

 

 O “IPTU Verde” é uma das ações implementadas pela Administração Pública 

Municipal, com o fim de promover a preservação, o controle e a recuperação do meio 

ambiente, integrando, assim, a política tributária aos objetivos previstos no Plano Diretor 

(Lei Complementar Municipal nº 632/2006) e, numa esfera superior, ao Estatuto da Cidade 

(Lei Federal nº 10.257/2001), objetivando, por fim, a sustentabilidade, de forma a melhorar 

a qualidade de vida da população, conforme art. 15, IV, do Plano Diretor. 

 

 De forma prática, trata-se de um benefício fiscal: a isenção do IPTU e das taxas de 

serviços públicos às áreas urbanas ou urbanizáveis classificadas como Área de preservação 

permanente (APP), Reserva Legal (RL), de Proteção Ambiental (APA), dentre outras. Esse 

instituto foi acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 735/2008, como artigo 11-A, 

pela Lei Complementar Municipal nº 895/2011. Vejamos: 

 

Art. 11-A. Serão isentas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana e das Taxas de Serviços Públicos, as áreas urbanas ou urbanizáveis, 

devidamente certificadas pela Secretaria de Meio Ambiente do Município, em 

conformidade com a legislação pertinente, como sendo: 

 

I - Área de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL), de Proteção 

Ambiental (APA) ou de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), 

previstas na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela 

Lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989; 

 

II - Área de Unidade de Conservação de Domínio Público (UCDP), após a 

desapropriação ou ato declaratório do poder público; 



 

III - Área de Interesse Ecológico (AIE) para a proteção dos ecossistemas, assim 

declaradas mediante ato do órgão competente federal, estadual ou municipal, e 

que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior; 

 

IV - Bosques ou Reservas cobertas por Áreas de Floresta Nativa (AFN), 

primárias ou secundárias; 

 

V - Áreas sob regime de Servidão Florestal ou Ambiental (ASFA); 

 

VI - áreas impedidas de serem edificadas ou de serem exploradas, ou 

declaradas de interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal, 

estadual ou municipal. 

 

§ 1º Em conformidade ao artigo 7º, § 3º, da Lei Federal nº 10.257/2001 

(Estatuto da Cidade) e ao artigo 116, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 

632/2006 (Plano Diretor), não serão concedidos os benefícios previstos no 

caput deste artigo, quando o(s) imóvel(is) objeto(s) de análise estiver(em) 

submetido(s) à tributação do IPTU Progressivo no Tempo, entretanto, a área 

certificada nos termos dos incisos I a VI deste artigo será deduzida da área útil 

do imóvel para efeitos desta tributação. 

 

§ 2º A conservação das áreas isentas dos tributos será fiscalizada pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) que, em caso de 

irregularidades ou infrações à legislação, aplicará as penalidades cabíveis. 

 

§ 3º Constatada qualquer alteração que reduza a área certificada, o órgão 

fiscalizador deverá comunicá-la por escrito à Secretaria de Fazenda (SEFAZ) – 

Gerência de Tributos Imobiliários, para que tome as medidas cabíveis quanto à 

tributação. 

 

 Por outro lado, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) a 

fiscalização das referidas áreas, bem como aplicação, se necessário, das penalidades 

cabíveis, tal como disposto no § 2º do artigo acima. 

 



DIRETORIA TRIBUTÁRIA 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) 

 

 

Revisão das leis relativas ao uso e ocupação do solo, ao sistema 

viário básico do Município e ao parcelamento do solo no 

território municipal 

 
 

 

 

Dentre as medidas implementadas na esfera da Secretaria de Planejamento – 

SEPLAN, que possuem interface com o Projeto Mata Atlântica, inscreve-se a recente 

revisão das leis relativas ao uso e ocupação do solo, ao sistema viário básico do Município 

e ao parcelamento do solo no território municipal, todas com vigência a partir de 29 de 

julho último. 

 

Com relação ao uso e ocupação do solo, a citada revisão foi aprovada através da Lei 

Complementar nº 888/2011, a qual trouxe vários aperfeiçoamentos em relação à lei 331/99, 

então vigente, principalmente quanto à maior abrangência e ênfase no emprego dos 

instrumentos de gestão territorial previstos no Estatuto da Cidade. 

 

Do ponto de vista do meio ambiente, a  Lei 888/11 trouxe como inovação a 

proibição de novas construções nas áreas de fundo de vale, definidas como faixas com 

largura mínima de 60 metros localizadas entre os cursos d'água e vias paisagísticas. Na Lei 

331/99 essa área era dividida em duas sub-faixas, sendo a primeira com 30 metros de 

largura situada junto ao curso d'água e considerada como Área de Preservação Permanente 

– APP não edificável e a segunda também com 30 metros de largura situada entre a 

primeira e a via paisagística, a qual poderia ser edificada com taxa de ocupação de até 

70%, o que, em princípio, resultava em uma taxa de ocupação de 35% do total do lote. 

 

De acordo com a lei 331/99, quando da aprovação de novos loteamentos em glebas 

confinantes com fundos de vales essa faixa poderia ser loteada e vendida a terceiros para 

receber construções. O objetivo do Município por trás dessa permissão era o de assegurar a 

incolumidade da APP, segundo a crença de que os particulares teriam melhores condições 



materiais que o Município e mais interesse em cuidar da mesma, pelo fato de estarem 

morando ao lado dela. 

 

Porém, durante a administração municipal de 2001 a 2004 foi dada autorização aos 

proprietários desses lotes para que construíssem muros de alvenaria separando a faixa 

edificável dos mesmos da faixa correspondente à APP, o que significou o início do 

processo de degradação dessa última que, segregada da parte residencial do lote, passou a 

ser objeto do lançamento de detritos, entulho e até esgoto doméstico, pois sua manutenção 

deixou de ser considerada pelos proprietários dos lotes como sendo de  responsabilidade 

deles. 

 

Para corrigir essa disfunção, foi introduzido na Lei 888/11 dispositivo 

reconhecendo o direito adquirido de proprietários que haviam construído nesses lotes, 

porém vedando a possibilidade de ampliações das edificações, e proibindo novas 

construções em tais lotes. Para que os particulares que ainda não haviam edificado nos 

lotes foi oferecida a possibilidade de aplicar sobre eles o instrumento da Transferência de 

Potencial Construtivo, para ser utilizado em outro imóvel do proprietário ou vendido a 

terceiros, como compensação pela proibição de edificar nos seus respectivos lotes.    

 

Além dessa providência, foi alterado o mapa do sistema viário básico do município, 

através da Lei 886/11 que, entre outras medidas, estendeu para a zona rural do município 

as diretrizes viárias anteriormente adotadas nos quadros urbanos, inclusive as vias 

paisagísticas ao longo dos cursos d'água. Com isso, subsidiariamente, foram delimitadas 

faixas de fundos de vales também na zona rural, recebendo a mesma classificação de Zona 

de Preservação Ambiental Um – ZP1 - definidas para as zonas urbanas. As ZP1 da zona 

rural também foram divididas em duas faixas, sendo uma com 30 metros de largura 

mínima junto ao curso d'água e outra com a largura necessária para completar a faixa 

mínima de 60 metros compreendida entre o curso d'água e a via paisagística. 

 

Do ponto de vista das novas áreas urbanas, foi introduzida na lei de parcelamento 

do solo a exigência da doação para o Município de toda a área de fundo de vale, conforme 

descrito acima, entendendo-se que no futuro a totalidade dessas áreas – à exceção dos lotes 

já edificados – serão de propriedade pública, com o objetivo de transformá-las em um 

grande parque linear destinado parte à preservação permanente, com a manutenção da mata 

nativa onde existente e recomposição da vegetação de porte onde tiver desaparecido, e 



parte à recreação pública na faixa lindeira à via paisagística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI 11.428/2006 

MATA ATLÂNTICA 



 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006. 

Mensagem de veto  

Dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá 

outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

TÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES, OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO 

REGIME JURÍDICO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA  

Art. 1
o
 A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlântica, patrimônio 

nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem como a legislação ambiental vigente, em especial a Lei 

n
o
 4.771, de 15 de setembro de 1965.  

 CAPÍTULO I  

DAS DEFINIÇÕES  

Art. 2
o
 Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes 

formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em 

mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila 

Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; 

Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações 

de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.  

Parágrafo único. Somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágios 

secundário inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangência definida no caput deste artigo 

terão seu uso e conservação regulados por esta Lei.  

Art. 3
o
 Consideram-se para os efeitos desta Lei:  

I - pequeno produtor rural: aquele que, residindo na zona rural, detenha a posse de gleba rural não 

superior a 50 (cinqüenta) hectares, explorando-a mediante o trabalho pessoal e de sua família, admitida a 

ajuda eventual de terceiros, bem como as posses coletivas de terra considerando-se a fração individual não 

superior a 50 (cinqüenta) hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas, 

pecuários ou silviculturais ou do extrativismo rural em 80% (oitenta por cento) no mínimo;  

II - população tradicional: população vivendo em estreita relação com o ambiente natural, dependendo 

de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto 

ambiental;  

III - pousio: prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais 

do solo por até 10 (dez) anos para possibilitar a recuperação de sua fertilidade;  

IV - prática preservacionista: atividade técnica e cientificamente fundamentada, imprescindível à 

proteção da integridade da vegetação nativa, tal como controle de fogo, erosão, espécies exóticas e invasoras;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-1164-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm


V - exploração sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;  

VI - enriquecimento ecológico: atividade técnica e cientificamente fundamentada que vise à 

recuperação da diversidade biológica em áreas de vegetação nativa, por meio da reintrodução de espécies 

nativas;  

VII - utilidade pública:  

a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária;  

b) as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de 

transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder público federal ou dos Estados;  

VIII - interesse social:  

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: prevenção, 

combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies 

nativas, conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;  

b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse rural 

familiar que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área;  

c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente.  

Art. 4
o
 A definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançado, médio e 

inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação nativa localizada, será de 

iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente.  

§ 1
o
 O Conselho Nacional do Meio Ambiente terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias para estabelecer o 

que dispõe o caput deste artigo, sendo que qualquer intervenção na vegetação primária ou secundária nos 

estágios avançado e médio de regeneração somente poderá ocorrer após atendido o disposto neste artigo.  

§ 2
o
 Na definição referida no caput deste artigo, serão observados os seguintes parâmetros básicos:  

I - fisionomia;  

II - estratos predominantes;  

III - distribuição diamétrica e altura;  

IV - existência, diversidade e quantidade de epífitas;  

V - existência, diversidade e quantidade de trepadeiras;  

VI - presença, ausência e características da serapilheira;  

VII - sub-bosque;  

VIII - diversidade e dominância de espécies;  

IX - espécies vegetais indicadoras.  

Art. 5
o
 A vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma 

Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo 

de intervenção não autorizada ou não licenciada.  

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO REGIME JURÍDICO DO 

BIOMA MATA ATLÂNTICA  



Art. 6
o
 A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o desenvolvimento 

sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores 

paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social.  

Parágrafo único. Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão observados os princípios 

da função socioambiental da propriedade, da eqüidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do 

usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade 

procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às 

populações tradicionais e do respeito ao direito de propriedade.  

Art. 7
o
 A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições que 

assegurem:  

I - a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico do Bioma Mata 

Atlântica para as presentes e futuras gerações;  

II - o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e à formação de 

uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e manutenção dos ecossistemas;  

III - o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio 

ecológico;  

IV - o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento econômico 

com a manutenção do equilíbrio ecológico.  

TÍTULO II 

DO REGIME JURÍDICO GERAL DO BIOMA MATA ATLÂNTICA  

Art. 8
o
 O corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata Atlântica far-se-ão de maneira 

diferenciada, conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o 

estágio de regeneração.  

Art. 9
o
 A exploração eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, de espécies da flora nativa, 

para consumo nas propriedades ou posses das populações tradicionais ou de pequenos produtores rurais, 

independe de autorização dos órgãos competentes, conforme regulamento.  

Parágrafo único. Os órgãos competentes, sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, deverão 

assistir as populações tradicionais e os pequenos produtores no manejo e exploração sustentáveis das espécies 

da flora nativa.  

Art. 10. O poder público fomentará o enriquecimento ecológico da vegetação do Bioma Mata Atlântica, 

bem como o plantio e o reflorestamento com espécies nativas, em especial as iniciativas voluntárias de 

proprietários rurais.  

§ 1
o
 Nos casos em que o enriquecimento ecológico exigir a supressão de espécies nativas que gerem 

produtos ou subprodutos comercializáveis, será exigida a autorização do órgão estadual ou federal 

competente, mediante procedimento simplificado.  

§ 2
o
 Visando a controlar o efeito de borda nas áreas de entorno de fragmentos de vegetação nativa, o 

poder público fomentará o plantio de espécies florestais, nativas ou exóticas.  

Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração 

do Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando:  

I - a vegetação:  

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em território nacional ou em 

âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem 

em risco a sobrevivência dessas espécies;  

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;  



c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado de 

regeneração;  

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou  

e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação ambiental, em especial as 

exigências da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação Permanente 

e à Reserva Legal.  

Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto na alínea a do inciso I deste artigo, os órgãos 

competentes do Poder Executivo adotarão as medidas necessárias para proteger as espécies da flora e da 

fauna silvestres ameaçadas de extinção caso existam fatores que o exijam, ou fomentarão e apoiarão as ações 

e os proprietários de áreas que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies.  

Art. 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação do Bioma 

Mata Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou 

degradadas.  

Art. 13. Os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão normas e procedimentos especiais para 

assegurar ao pequeno produtor e às populações tradicionais, nos pedidos de autorização de que trata esta Lei:  

I - acesso fácil à autoridade administrativa, em local próximo ao seu lugar de moradia;  

II - procedimentos gratuitos, céleres e simplificados, compatíveis com o seu nível de instrução;  

III - análise e julgamento prioritários dos pedidos.  

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente 

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de 

regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos 

devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e 

nos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 31 desta Lei.  

§ 1
o
 A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual 

competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, 

ressalvado o disposto no § 2
o
 deste artigo.  

§ 2
o
 A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana dependerá de 

autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o município possua conselho de meio 

ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual 

competente fundamentada em parecer técnico.  

§ 3
o
 Na proposta de declaração de utilidade pública disposta na alínea b do inciso VII do 

art. 3
o
 desta Lei, caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o 

interesse nacional. 

Art. 15. Na hipótese de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente, o órgão competente exigirá a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, ao qual se 

dará publicidade, assegurada a participação pública.  

Art. 16. Na regulamentação desta Lei, deverão ser adotadas normas e procedimentos especiais, 

simplificados e céleres, para os casos de reutilização das áreas agrícolas submetidas ao pousio.  

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação 

ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas 

características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 
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hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo 

Município ou região metropolitana.  

§ 1
o
 Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no caput 

deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na 

mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.  

§ 2
o
 A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos previstos no inciso III 

do art. 23 desta Lei ou de corte ou supressão ilegais.  

Art. 18. No Bioma Mata Atlântica, é livre a coleta de subprodutos florestais tais como frutos, folhas ou 

sementes, bem como as atividades de uso indireto, desde que não coloquem em risco as espécies da fauna e 

flora, observando-se as limitações legais específicas e em particular as relativas ao acesso ao patrimônio 

genético, à proteção e ao acesso ao conhecimento tradicional associado e de biossegurança.  

Art. 19. O corte eventual de vegetação primária ou secundária nos estágios médio e avançado de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica, para fins de práticas preservacionistas e de pesquisa científica, será 

devidamente regulamentado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e autorizado pelo órgão competente 

do Sisnama.  

TÍTULO III 

DO REGIME JURÍDICO ESPECIAL DO BIOMA MATA ATLÂNTICA  

CAPÍTULO I 

DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO PRIMÁRIA  

Art. 20. O corte e a supressão da vegetação primária do Bioma Mata Atlântica somente serão 

autorizados em caráter excepcional, quando necessários à realização de obras, projetos ou atividades de 

utilidade pública, pesquisas científicas e práticas preservacionistas.  

Parágrafo único. O corte e a supressão de vegetação, no caso de utilidade pública, obedecerão ao 

disposto no art. 14 desta Lei, além da realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de 

Impacto Ambiental - EIA/RIMA.  

CAPÍTULO II 

DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM 

ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO  

Art. 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio avançado de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados:  

I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade 

pública, pesquisa científica e práticas preservacionistas;  

II - (VETADO) 

III - nos casos previstos no inciso I do art. 30 desta Lei.  

Art. 22. O corte e a supressão previstos no inciso I do art. 21 desta Lei no caso de utilidade pública 

serão realizados na forma do art. 14 desta Lei, além da realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, 

bem como na forma do art. 19 desta Lei para os casos de práticas preservacionistas e pesquisas científicas.  

CAPÍTULO IIIDA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE 

REGENERAÇÃO  

Art. 23. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio médio de regeneração 

do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados:  

I - em caráter excepcional, quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade 

pública ou de interesse social, pesquisa científica e práticas preservacionistas;  
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II - (VETADO)  

III - quando necessários ao pequeno produtor rural e populações tradicionais para o exercício de 

atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais imprescindíveis à sua subsistência e de sua família, 

ressalvadas as áreas de preservação permanente e, quando for o caso, após averbação da reserva legal, nos 

termos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965;  

IV - nos casos previstos nos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 31 desta Lei.  

Art. 24. O corte e a supressão da vegetação em estágio médio de regeneração, de que trata o inciso I do 

art. 23 desta Lei, nos casos de utilidade pública ou interesse social, obedecerão ao disposto no art. 14 desta 

Lei.  

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do art. 23 desta Lei, a autorização é de competência do órgão 

estadual competente, informando-se ao Ibama, na forma da regulamentação desta Lei.  

CAPÍTULO IV 

DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM 

ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO  

Art. 25. O corte, a supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração 

do Bioma Mata Atlântica serão autorizados pelo órgão estadual competente.  

Parágrafo único. O corte, a supressão e a exploração de que trata este artigo, nos Estados em que a 

vegetação primária e secundária remanescente do Bioma Mata Atlântica for inferior a 5% (cinco por cento) 

da área original, submeter-se-ão ao regime jurídico aplicável à vegetação secundária em estágio médio de 

regeneração, ressalvadas as áreas urbanas e regiões metropolitanas.  

Art. 26. Será admitida a prática agrícola do pousio nos Estados da Federação onde tal procedimento é 

utilizado tradicionalmente.  

CAPÍTULO V 

DA EXPLORAÇÃO SELETIVA DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIOS AVANÇADO, 

MÉDIO E INICIAL DE REGENERAÇÃO  

Art. 27. (VETADO)  

Art. 28. O corte, a supressão e o manejo de espécies arbóreas pioneiras nativas em fragmentos florestais 

em estágio médio de regeneração, em que sua presença for superior a 60% (sessenta por cento) em relação às 

demais espécies, poderão ser autorizados pelo órgão estadual competente, observado o disposto na Lei nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965.  

Art. 29. (VETADO)  

CAPÍTULO VI 

DA PROTEÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA NAS 

ÁREAS URBANAS E REGIÕES METROPOLITANAS  

Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata Atlântica, para fins de loteamento 

ou edificação, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica, aplicando-

se à supressão da vegetação secundária em estágio avançado de regeneração as seguintes restrições:  

I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão de 

vegetação secundária em estágio avançado de regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual 

competente e somente será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que 

garantam a preservação de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% 

(cinqüenta por cento) da área total coberta por esta vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 

desta Lei e atendido o disposto no Plano Diretor do Município e demais normas urbanísticas e ambientais 

aplicáveis;  
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II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência desta Lei, é vedada a supressão 

de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica para fins de 

loteamento ou edificação.  

Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em lei, o parcelamento do solo 

para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação secundária, em estágio médio de 

regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do Município e demais 

normas aplicáveis, e dependerão de prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado o disposto 

nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei.  

§ 1
o
 Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão de 

vegetação secundária em estágio médio de regeneração somente será admitida, para fins de loteamento ou 

edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio 

de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área total coberta por esta vegetação.  

§ 2
o
 Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta Lei, a supressão de 

vegetação secundária em estágio médio de regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação em 

estágio médio de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área total coberta por esta 

vegetação.  

CAPÍTULO VII 

DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS EM ÁREAS DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO 

AVANÇADO E MÉDIO DE REGENERAÇÃO  

Art. 32. A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração para fins de 

atividades minerárias somente será admitida mediante:  

I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que demonstrada a 

inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto;  

II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do 

empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que 

possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do disposto no art. 36 da Lei n
o
 9.985, de 18 

de julho de 2000.  

TÍTULO IV 

DOS INCENTIVOS ECONÔMICOS  

Art. 33. O poder público, sem prejuízo das obrigações dos proprietários e posseiros estabelecidas na 

legislação ambiental, estimulará, com incentivos econômicos, a proteção e o uso sustentável do Bioma Mata 

Atlântica.  

§ 1
o
 Na regulamentação dos incentivos econômicos ambientais, serão observadas as seguintes 

características da área beneficiada:  

I - a importância e representatividade ambientais do ecossistema e da gleba;  

II - a existência de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção;  

III - a relevância dos recursos hídricos;  

IV - o valor paisagístico, estético e turístico;  

V - o respeito às obrigações impostas pela legislação ambiental;  

VI - a capacidade de uso real e sua produtividade atual.  

§ 2
o
 Os incentivos de que trata este Título não excluem ou restringem outros benefícios, abatimentos e 

deduções em vigor, em especial as doações a entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou 

jurídicas.  
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Art. 34. As infrações dos dispositivos que regem os benefícios econômicos ambientais, sem prejuízo 

das sanções penais e administrativas cabíveis, sujeitarão os responsáveis a multa civil de 3 (três) vezes o 

valor atualizado recebido, ou do imposto devido em relação a cada exercício financeiro, além das penalidades 

e demais acréscimos previstos na legislação fiscal.  

§ 1
o
 Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou 

irregularidade a pessoa física ou jurídica doadora ou propositora de projeto ou proposta de benefício.  

§ 2
o
 A existência de pendências ou irregularidades na execução de projetos de proponentes no órgão 

competente do Sisnama suspenderá a análise ou concessão de novos incentivos, até a efetiva regularização.  

Art. 35. A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou da vegetação secundária 

em qualquer estágio de regeneração do Bioma Mata Atlântica cumpre função social e é de interesse público, 

podendo, a critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta Lei ser computadas para 

efeito da Reserva Legal e seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de cota 

de que trata a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.  

Parágrafo único. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as áreas de preservação permanente não 

integrarão a reserva legal.  

CAPÍTULO I 

DO FUNDO DE RESTAURAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA  

Art. 36. Fica instituído o Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica destinado ao financiamento 

de projetos de restauração ambiental e de pesquisa científica.  

§ 1
o
 (VETADO)  

§ 2
o
 (VETADO)  

§ 3
o
 (VETADO)  

Art. 37. Constituirão recursos do Fundo de que trata o art. 36 desta Lei:  

I - dotações orçamentárias da União;  

II - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que 

venha a receber de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou internacionais;  

III - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicações 

do seu patrimônio;  

IV - outros, destinados em lei.  

Art. 38. Serão beneficiados com recursos do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica os 

projetos que envolvam conservação de remanescentes de vegetação nativa, pesquisa científica ou áreas a 

serem restauradas, implementados em Municípios que possuam plano municipal de conservação e 

recuperação da Mata Atlântica, devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.  

§ 1
o
 Terão prioridade de apoio os projetos destinados à conservação e recuperação das áreas de 

preservação permanente, reservas legais, reservas particulares do patrimônio natural e áreas do entorno de 

unidades de conservação.  

§ 2
o
 Os projetos poderão beneficiar áreas públicas e privadas e serão executados por órgãos públicos, 

instituições acadêmicas públicas e organizações da sociedade civil de interesse público que atuem na 

conservação, restauração ou pesquisa científica no Bioma Mata Atlântica.  

CAPÍTULO II 

DA SERVIDÃO AMBIENTAL  

Art. 39. (VETADO) 
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Art. 40. (VETADO) 

CAPÍTULO III 

DOS INCENTIVOS CREDITÍCIOS  

Art. 41. O proprietário ou posseiro que tenha vegetação primária ou secundária em estágios avançado e 

médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica receberá das instituições financeiras benefícios creditícios, 

entre os quais:  

I - prioridade na concessão de crédito agrícola, para os pequenos produtores rurais e populações 

tradicionais;  

II - (VETADO) 

III - (VETADO) 

Parágrafo único. Os critérios, condições e mecanismos de controle dos benefícios referidos neste artigo 

serão definidos, anualmente, sob pena de responsabilidade, pelo órgão competente do Poder Executivo, após 

anuência do órgão competente do Ministério da Fazenda.  

TÍTULO V 

DAS PENALIDADES  

Art. 42. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos 

desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais sujeitam 

os infratores às sanções previstas em lei, em especial as dispostas na Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

e seus decretos regulamentadores.  

Art. 43. A Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 38-A:  

“Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de 

regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:  

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.  

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.”  

Art. 44. (VETADO)  

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 45. (VETADO)  

Art. 46. Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para o rigoroso e fiel cumprimento 

desta Lei, e estimularão estudos técnicos e científicos visando à conservação e ao manejo racional do Bioma 

Mata Atlântica e de sua biodiversidade.  

Art. 47. Para os efeitos do inciso I do caput do art. 3
o
 desta Lei, somente serão consideradas as 

propriedades rurais com área de até 50 (cinqüenta) hectares, registradas em cartório até a data de início de 

vigência desta Lei, ressalvados os casos de fracionamento por transmissão causa mortis.  

Art. 48. O art. 10 da Lei n
o
 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 10. ..............................................................  

§ 1
o
 ..................................................................... 

...........................................................................  

II - .................................................................... 
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d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;  

e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de 

regeneração;  

IV - ................................................................................ 

b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;  

.............................................................................. ” (NR)  

Art. 49. O § 6
o
 do art. 44 da Lei n

o
 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Medida Provisória 

n
o
 2.166-7, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 44. ...................................................................................  

......................................................................................... 

§ 6
o
 O proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações previstas neste artigo, mediante 

a doação ao órgão ambiental competente de área localizada no interior de unidade de conservação de 

domínio público, pendente de regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no inciso III 

do caput deste artigo.” (NR)  

Art. 50. (VETADO)  

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 22 de dezembro de 2006; 185
o
 da Independência e 118

o
 da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

Guido Mantega 

Marina Silva 

Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
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Conselho Nacional de Meio Ambiente 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 388, DE 23 DE 

FEVEREIRO DE 2007 

 

 



 

Conselho Nacional de Meio Ambiente 

RESOLUÇÃO Nº 388, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007 
 
Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem a vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins do disposto no art. 

4o § 1o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006.  

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, tendo em vista as competências 

que lhe foram conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo  Decreto 

no 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.428, de 22 de dezembro 

de 2006, resolve:  

 

Art. 1º. Ficam convalidadas para fins do disposto no art. 4o § 1o da Lei no 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006 ad referendun do Plenário do CONAMA, as seguintes Resoluções que dispõem 

sobre a vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da 

Mata Atlântica: 

 
I - Resolução nº 10, de 1º de outubro de 1993 - que estabelece os parâmetros para análise dos 

estágios de sucessão da Mata Atlântica;  

 

II - Resolução nº 1, de 31 de janeiro de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos 

estágios pioneiro, inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 

procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado de São Paulo;  

 

III - Resolução nº 2, de 18 de março de 1994 - que define formações vegetais primárias e estágios 

sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de orientar os procedimentos de 

licenciamento de exploração da vegetação nativa 

no Estado do Paraná; 

 
IV - Resolução nº 4, de 4 de maio de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 

procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado de Santa Catarina; 

 
V - Resolução nº 5, de 4 de maio de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos estágios 

inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de 

licenciamento de atividades florestais no Estado da Bahia;  

 

VI - Resolução nº 6, de 4 de maio de 1994 - que estabelece definições e parâmetros mensuráveis 

para análise de sucessão ecológica da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro; 

 
VII - Resolução nº 25, de 7 de dezembro de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 

procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado do Ceará; 

 
VIII - Resolução nº 26, de 7 de dezembro de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 

procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado do Piauí; 
IX - Resolução nº 28, de 07/12/1994 - Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, 

médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de 

licenciamento de atividades florestais no Estado de Alagoas; 

 

X - Resolução nº 29, de 7 de dezembro de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, considerando a necessidade 

de definir o corte, a exploração e a supressão da vegetação secundária no estágio inicial de 

regeneração no Estado do Espírito Santo; 



 
XI - Resolução nº 30, de 7 de dezembro de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 

procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado do Mato Grosso do Sul; 

 
XII - Resolução nº 31, de 7 de dezembro de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 

procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado de Pernambuco; 

 
XIII - Resolução nº 32, de 7 de dezembro de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 

procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado do Rio Grande do Norte; 

 
XIV - Resolução nº 33, de 7 de dezembro de 1994 - que define estágios sucessionais das formações 

vegetais que ocorrem na região de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Sul, visando 

viabilizar critérios, normas e procedimentos para o manejo, utilização racional e conservação da 

vegetação natural; 

 
XV - Resolução nº 34, de 7 de dezembro de 1994 - que define vegetação primária e secundária nos 

estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os 

procedimentos de licenciamento de atividades 

florestais no Estado de Sergipe; 

 
XVI - Resolução nº 7, de 23 de julho de 1996 - que aprova os parâmetros básicos para análise da 

vegetação de restingas no Estado de São Paulo; e 

 
XVII - Resolução nº 261, de 30 de junho de 1999 - que aprova parâmetro básico para análise dos 

estágios sucessivos de vegetação de restinga para o Estado de Santa Catarina. 

 
Art 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação. 

 
MARINA SILVA 

Presidente do Conselho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


