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Figura 21:
VISTA AÉREA DA CIDADE DE PONTA GROSSA COM DESTAQUE PARA FALTA DE ARBORIZAÇÃO
VIÁRIA
Fonte:
PG (2006).

2.2.2.3
ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS

De acordo com o Artigo 2º da Lei Federal No 9.985, de 18 de junho de 2000, que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), tais áreas
constituem espaços territoriais, além de seus recursos ambientais, inclusive águas
jurisdicionais, com relevantes características naturais, legalmente instituídos pelo
poder público, “com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.
As categorias de manejo definidas pelo SNUC se enquadram em duas tipologias:



proteção integral, voltadas à preservação dos ecossistemas, onde é admitido
apenas o uso indireto de recursos naturais;
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uso sustentável, destinadas a compatibilizar a conservação da natureza com
a utilização adequada de parcela dos seus recursos naturais.

O Paraná enfrenta uma situação crítica em relação ao seu patrimônio natural, pois
uma parcela muito reduzida dos ecossistemas naturais encontra-se potencialmente
protegida (Figura 21).
A proteção integral dos ambientes naturais do Paraná só ocorre em 2,03% de seu
território, por meio de 40 UCs das categorias de manejo: Parque (32), Estação
Ecológica (7) e Reserva Biológica (1). Embora destaque-se com o maior número de
unidades deste grupo, os Parques cobrem apenas 1,93 % do território do Estado. [...] As
UCs de uso sustentável protegem indiretamente 12,00% dos ambientes naturais do
Estado, sendo 11,47% por meio de Áreas de Proteção Ambiental (APAs). Neste grupo,
encontra-se a categoria com maior número de UCs no Estado, compreendendo 191
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) (PARANÁ, 2006, p.275).

Essa situação é agravada pelo fato de que em grande parcela das áreas
protegidas não abriga mais a cobertura vegetal original (Figura 22).

Figura 22:
MAPA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS E ESTADUAIS NO ESTADO DO PARANÁ –
2005
Fonte:
Baseada em Paraná (2006).
Nota:
O Parque Nacional dos Campos Gerais não consta do mapa devido ao seu ano de criação – 2006.
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Figura 23:
MAPA DE REMANESCENTES VEGETAIS PROTEGIDOS POR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO
ESTADO DO PARANÁ – 2005
Fonte:
Baseada em Paraná (2006).

No Município de Ponta Grossa, são encontrados significativos espaços enquadrados
como unidades de conservação de proteção integral (Mapa 10), a exemplo do
Parque Estadual de Vila Velha e do Parque Nacional dos Campos Gerais, este
recentemente criado. Também existe o Refúgio da Vida Silvestre do Rio Tibagi, que
passa a coincidir com a Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal da Floresta
de Araucária, esta sob a categoria de uso sustentável. Neste contexto, cabe
comentar a ocorrência da APA Estadual da Escarpa Devoniana.
Conforme dados do Apêndice 1.2, os parques municipais existentes são: Boca da
Ronda, Chácara Dantas, Maria Rosas, Rio Verde, Borato e Fonte do Bicão.
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Junto ao cadastro do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
Ecológico por Biodiversidade, recebem atualmente recursos estaduais o Parque
Estadual de Vila Velha, Parque Municipal Mata Boca da Ronda, APA da Escarpa
Devoniana, RPPN Estadual Inverdada Barreiro, Parque Municipal Chácara Dantas.
Como já comentado, o município possui potencial para enquadramento ou
regulamentação de outras unidades, podendo ser citadas as áreas do Espólio
Borato – Vila Congonhas, adjacentes a Mata Boca da Ronda e Parque Municipal
Chácara Dantas, Parque Thielen, Fonte do Bicão, Buraco do Padre e Parque
Honório, dentre outras (cf. Apêndice 1.2).
Algumas das áreas de preservação permanente (APPs) definidas pela Resolução
CONAMA No 303/02, até 2001 eram delimitadas no Município de Ponta Grossa de
acordo com o disposto na Lei Municipal No 4.842, 18 de dezembro de 1992, que
delimita faixas de 6 m a 100 m para cada lado dos cursos d’água dentro do
perímetro urbano (cf. Apêndice 1.2). A partir de então, tais parâmetros eram
utilizados apenas para loteamentos antigos, já aprovados com base na legislação
municipal.
Todavia, a partir de 2005, foram adotadas como referenciais as prescrições da Lei
Federal No 4.771/65 (Código Florestal Brasileiro) e da supra citada resolução, que
determinam faixas mínimas de 30 m para cada lado das margens dos cursos
d’água com até 10 m

de largura, caso da maioria dos arroios e rios na área

urbana. Assim, as áreas de preservação permanente de arroios do municipio
assumem o papel de passivos ambientais, oriundos das aprovações de loteamentos
onde as faixas de preservação não foram respeitadas, incrementando, assim, a lista
das áreas com riscos potenciais, sendo as mesmas consideradas como de
ocupação irregular. Cabe comentar, ainda, que outras tipologias de áreas de
preservação permanente também assumem o mesmo papel.
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