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RESUMO: As áreas verdes existentes no espaço urbano são consideradas elementos 

fundamentais para qualidade de vida da sociedade urbana.  Embora existam vários tipos de áreas 

verdes protegidas, na presente pesquisa foi analisado o contexto da paisagem que envolve o 

Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira - PMJTO, localizado na cidade de Campo Mourão 

– Paraná. As primeiras conjecturas vinculadas à problemática e à justificativa dessa pesquisa 

estão associadas a um cenário de incertezas quanto ao seu papel junto à sociedade. Por tanto 

como objetivo central, buscamos desenvolver estratégias para diagnosticar áreas protegidas no 

espaço urbano. Os procedimentos metodológicos associados ao momento de diagnóstico e 

análise foram desenvolvidos em duas etapas: o histórico de criação e o perfil de tipificação. Dentre 

os resultados salientamos ser fundamental a elaboração de um plano de manejo capaz de atender 

as particularidades desta unidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Área protegida; Parque urbano; Espaço livre. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No espaço urbano a exploração econômica aponta para alguns cuidados urgentes quanto 

a ações que garantam as condições para padrões de produção norteados por ideais sustentáveis. 

A discussão voltada à gestão das áreas protegidas, sua capacidade de promover equilíbrio no 

contexto natural e especialmente expandi-lo no que tange a qualidade de vida da sociedade 

humana, encaminha a pesquisa para a especificidade das áreas verdes protegidas localizadas no 

espaço urbano.  

O que motivou o desenvolvimento desta pesquisa está relacionado a situações de conflito 

associadas aos objetivos de uso das Áreas Protegidas - APs urbanas, o desencontro de 

informações entre gestores e população influenciada por esses espaços. 

As primeiras conjecturas sobre esta temática foram delineadas por meio de observações 

realizadas em visitas ao local e conversas não formais junto a moradores dos bairros vizinhos, o 

que suscitou o interesse em pesquisar sobre algumas particularidades dessa área.   
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Para Macedo e Sakata (2003) o sistema de áreas verdes de uma cidade possui grande 

importância no sentido de amenizar os impactos ambientais causados pela intensa intervenção do 

homem sobre o meio ambiente e consequentemente valorizar a inter-relação homem-natureza. 

As APs no meio urbano ocupam uma posição especial quanto aos propósitos de 

conservação dos recursos naturais e manutenção do conforto ambiental. Essa situação pode ser 

contemplada quando a unidade apresenta os recursos e elementos básicos para gestão 

adequada, a situação contrária, passa a ser uma realidade que incomoda duramente a sociedade 

com a ausência desses elementos. 

Observando a condição de incertezas relacionadas às funções de APs localizadas em área 

urbana, como objetivo central dessa pesquisa buscamos desenvolver estratégias para 

diagnosticar áreas protegidas no espaço urbano. 

Como eixo norteador a pesquisa contou com o enfoque sistêmico e análise integrada da 

paisagem porque entendemos o objeto da pesquisa como sistemas abertos de entrada e saída de 

energia, que pode ser alcançado por meio da elaboração de diagnósticos que facilitem a 

compreensão do processo de interação dos elementos naturais e antrópicos que formam um 

conjunto indissociável. 

O primeiro momento da pesquisa consistiu em conhecer o local, caminhar pela área, tanto 

em seu interior como nas vizinhanças dos espaços urbano e rural, assim realizando conversas 

com moradores e registrando algumas imagens. 

O segundo incidiu em leituras com a finalidade de embasamento teórico e elaboração de 

metodologia para desenvolvimento da pesquisa. 

Em um terceiro momento foram aplicados os procedimentos metodológicos que 

proporcionaram conhecimento sobre o histórico de criação da área pesquisada, compreensão 

sobre o perfil e a função da AP associados a particularidades da paisagem adjacente.  

Consideramos que o PMJTO cumpre o papel de espaço público de lazer e assume 

também o papel ecológico de unidade complementar de conservação com certas restrições 

associadas às alterações realizadas durante sua história de criação, restauração e manutenção. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Conceitos e explanações voltadas a áreas protegidas urbanas 

 

Compreender como se denominam e se classificam essas áreas é essencial, visto que 

cada unidade apresenta funções específicas frente à dinâmica do meio urbano e ao mesmo tempo 

uma história de progresso ou retrocesso com relação ao envolvimento na questão ambiental. 

Lima (1994) utiliza os seguintes termos para definição das áreas verdes urbanas: 

- Espaço Livre: trata-se do conceito mais abrangente, integrando os demais e contrapondo-

se ao espaço construído em áreas urbanas. Assim, a Floresta Amazônica não se inclui nessa 

categoria; já a Floresta da Tijuca, localizada dentro da cidade do Rio de Janeiro, é um espaço 

livre. 

- Área Verde: onde há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as praças, os 

jardins públicos e os parques urbanos. Os canteiros centrais de avenidas e os trevos e rotatórias 

de vias públicas, que exercem apenas funções estéticas e ecológicas, devem, também, 

conceituar-se como área verde. Entretanto, as árvores que acompanham o leito das vias públicas, 

não devem ser consideradas como tal, visto que as calçadas são impermeabilizadas. 

- Parque Urbano: é uma área verde com função ecológica, estética e de lazer, entretanto 

com uma extensão maior que as praças e jardins públicos. 

- Praça: como área verde, tem a função principal de lazer. Uma praça, inclusive, pode não 

ser uma área verde, quando não tem vegetação e encontra-se impermeabilizada (exemplo, a 

Praça da Sé em São Paulo).  

- Arborização Urbana: diz respeito aos elementos vegetais de porte arbóreo, dentro da 

cidade. Nesse enfoque, como já afirmado anteriormente, as árvores plantadas em calçadas, 

fazem parte da arborização urbana, porém, não integram o sistema de áreas verdes. 

É primordial o entendimento desse autor sobre os elementos que caracterizam os espaços 

livres no meio urbano, nesse caso em particular, a distinção entre praças, arborização e os 

parques direcionam-nos para uma especificidade ainda maior no trato das áreas legalmente 

protegidas no espaço urbano. 

Cavalheiro & Del Picchia (1992) consideram que, do ponto de vista conceitual: 

Os espaços livres desempenham basicamente papel ecológico, no amplo sentido, 
de integrador de espaços diferentes, baseando-se, tanto no enfoque estético, 
como ecológico e de oferta de áreas para o desempenho de lazer ao ar livre. 
(CAVALHEIRO & DEL PICCHIA, 1992, p. 31).  

 

A ajuda do pesquisador Felisberto Cavalheiro nessa temática é de grande valia, não só 

para o Brasil, mas também no meio internacional. Em 1974 na Universidade de Hanover no 

seminário “Questões gerais no Planejamento de Espaços Livres”, o brasileiro materializou sua 

contribuição apresentando seu trabalho com o título “Problemas específicos do planejamento de 
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espaços livres em uma grande cidade de rápido crescimento – o exemplo de São Paulo”. Foi de 

grande valia nessa questão, tanto para os participantes daquele seminário, como para a carreira 

profissional do pesquisador que dedicou toda sua trajetória a questões relacionadas a esse tema. 

(GRÖNING, 2009). 

Para Nucci (2001), a área verde pode ser compreendida: 

[...] como um tipo especial de espaço livre onde há a predominância de áreas 
plantadas e que devem cumprir três funções (estética ecológica e de lazer); a 
vegetação e solo permeável, sem laje devem ocupar pelo menos 70% da área; 
deve ser pública e de utilização sem regras rígidas. (NUCCI, 2001, p. 198). 
 

O desafio de usar os diferentes termos, não deve ser superior à capacidade de visualizar a 

importância ecológica dessas áreas. Monteiro (2001) evidenciou que a necessidade que o homem 

tem de estar próximo à vegetação extrapola um valor meramente sentimental ou estético. Neste 

contexto, Morero et al. (2007) entendem que: 

[...] áreas verdes englobam locais onde predominam a vegetação arbórea, praças, 
jardins e parques, e sua distribuição deve servir a toda a população, sem 
privilegiar qualquer classe social e atingir as necessidades reais e os anseios para 
o lazer, devendo ainda estar de acordo com a sua estrutura e formação (como 
idade, educação, nível socioeconômico). (MORERO et al., 2007, p. 19). 

 

Para Mazzei et al. (2007), as áreas verdes correspondem a uma das categorias dos 

espaços livres de construção e seu planejamento e posterior utilização visa a atender a demanda 

da comunidade urbana por espaços abertos que possibilitem a recreação, o lazer e a conservação 

da natureza. Por esse viés, a implantação de uma área protegida no espaço urbano implica em 

uma relação de uso com a sociedade, o que não vem se apresentando como tarefa fácil para os 

gestores no meio urbano. 

Em outro foco da discussão, o da legalidade ou legitimidade dessas áreas, a Resolução 

CONAMA n° 369/2006, em seu parágrafo primeiro, do artigo 8º, inova ao conceituar áreas verdes 

como “espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, 

propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de 

vegetação e espaços livres de impermeabilização”. 

O conceito de áreas protegidas apresenta grande amplitude, podendo ser usado para uma 

série de lugares e situações onde esteja em pauta a proteção dos recursos naturais, ou como é 

discutido na atualidade, a preservação ou conservação da biodiversidade, embora, em alguns 

casos, a diversidade de espécies não seja tão importante e sim o aspecto paisagístico. 

Os recursos naturais são componentes da paisagem geográfica, materiais ou não, que 

ainda não sofreram importantes transformações pelo trabalho humano, cuja própria gênese 

independe do homem, mas aos quais lhes foram atribuídos, historicamente, valores econômicos, 

sociais e culturais. Portanto, só podem ser compreendidos a partir da relação homem-natureza. 
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Do ponto de vista de Milano (2002) quando um país consegue constituir um sistema de 

áreas destinadas à conservação, cada área desse sistema passa ser uma unidade a ser 

conservada. Em 1978, quando se discutia mundialmente a importância das áreas protegidas, 

surge em uma publicação do extinto IBDF- Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, um 

artigo assinado por Maria Tereza Jorge Pádua, trazendo para o Brasil, de forma definitiva, a 

proposta de substituição do termo genérico, áreas protegidas, por um mais adequado, o termo 

unidade de conservação. 

A União Internacional para a Conservação - UICN ou IUCN, organização criada pela 

UNESCO em 1948 que conta com cerca de 800 agências governamentais e não governamentais 

associada em 125 países, em um documento internacional que trata de diretrizes para o manejo 

das áreas protegidas por categorias, considera que as unidades de conservação são: 

Áreas de terra ou de mar, especialmente dedicadas à proteção e manutenção da 
diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais a elas associados, 
administrada por intermédio de mecanismos legais ou outras medidas que tornem 
possíveis alcançar tais objetivos. (IUCN, 1994, p. 7). 

 

Conforme Brito (1999), as Unidades de Conservação são áreas espacialmente definidas, 

terrestres ou marinhas, estaduais, federais ou municipais, criadas e regulamentadas por meio de 

leis ou decretos específicos. Seus objetivos são a conservação in situ da biodiversidade e da 

paisagem, bem como a manutenção do conjunto dos seres vivos em seu ambiente, ou seja, 

plantas, animais, microrganismos, rios, lagos, cachoeiras, morros, picos e outros, de maneira que 

possam existir sem sofrer grandes impactos das ações humanas. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC conceitua as áreas protegidas, 

ou unidades de conservação, como sendo:  

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, à qual se aplicam garantias adequadas de proteção. (BRASIL, 
2000). 

 

A Unidade de Conservação - UC é um ecossistema protegido, isto é, onde os elementos 

naturais da flora, da fauna, dos solos, da hidrografia, ainda estão presentes e precisam ser 

conservados.  A UC apresenta particularidades com relação à legislação ambiental e de forma 

especial é resultado de evolução parcial da política ambiental no trato desse assunto.  

No Brasil, a constituição do conjunto de unidades de conservação e de áreas protegidas 

existentes nos dias atuais, passou e ainda passa por uma série de situações que evidenciam o 

quanto se avançou, e ao mesmo tempo, quanto é preciso avançar com a prática de proteção dos 

recursos naturais. As áreas protegidas urbanas, no geral, já estão desprovidas desses elementos 

ecossistêmicos naturais, razão pela qual não se aplica mais a elas o termo “conservação” em sua 
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totalidade. Nestas, as funções principais da legislação, também não visam prioritariamente à 

manutenção ou recomposição dos ecossistemas naturais, mas sim, cumprem outras funções no 

meio urbano. 

Em meio a toda essa dinâmica, vários acertos e desacertos podem ser evidenciados. O 

caso das unidades alocadas no espaço urbano denota situações de incompatibilidade para com 

seu enquadramento nas categorias do SNUC ou mesmo com o que constam ou deveriam constar 

nos seus objetivos de criação, ao passo que, não há consenso sobre quais seriam as medidas 

necessárias para obter êxito no manejo dessas áreas. Mazzei et al. (2007) aponta um desses 

cuidados necessários e a importância da existência dessas áreas no espaço urbano. 

[...] as UCs em áreas urbanas representam locais fundamentais para a visitação, o 
lazer e a recreação das comunidades vizinhas, mas essas atividades devem ser 
planejadas de tal maneira que não interfiram na conservação para não 
comprometer mais ainda a frágil qualidade ambiental dos centros urbanos. 

(MAZZEI, et al.  2007, p. 7). 

 

Analisando os conceitos apresentados, o entendimento é que o tipo de área legalmente 

protegida que abarca essa pesquisa, compõe uma parte significativa dos espaços livres de 

construção no espaço urbanizado de algumas cidades, ficando evidente que para o cumprimento 

do seu papel, considerando-as um dos elementos de manutenção da qualidade ambiental desse 

meio fragilizado pela modificação antrópica, a distinção clara entre as áreas utilizadas para lazer e 

aquelas que devem ser conservadas ou preservadas dentro desse espaço precisam ser bem 

definidas. 

Observa-se que as Unidades de Conservação - UCs visam à proteção ou recomposição de 

ecossistemas naturais (flora, fauna, solos, recursos hídricos, etc.), a conservação de recursos 

naturais existentes, podendo ou não ser explorados, sempre tendo por referência os recursos da 

natureza e sua manutenção. Já, as áreas protegidas nos espaços urbanos, não têm na 

“conservação” dos recursos naturais seu principal foco, posto que raramente apresentem esses 

recursos em condições de conservação. As funções de bolsão de vegetação, de lazer, de 

contemplação e outras é que imperam no espaço urbano. 

As diferenças entre os conceitos de unidades de conservação e de parques urbanos não 

parecem claras para seus efetivos gestores, nem mesmo para pesquisadores que desenvolvem 

pesquisas científicas nestes locais. A maior parte da literatura disponível sobre fragmentos 

florestais em ecossistemas urbanos conceitua de modo mais abrangente estes locais, como áreas 

verdes urbanas e apresenta um enfoque no papel social e ambiental destes. Contudo, o modelo 

adotado é semelhante ao dos Estados Unidos, descrito por Marra (2011) como sendo florestas ou 

fragmentos de ecossistemas, que formam um mosaico de “ilhas de vegetação”. Este sistema é um 

dos maiores responsáveis pela manutenção de florestas urbanas no Paraná (PEREIRA et al., 

2006) e, por consequência, de todas as funções a ele associadas. 
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 Portanto nesta pesquisa pela falta de um termo específico, optamos por utilizar os termos 

“área protegida urbana” ou “área legalmente protegida no espaço urbano” por serem mais 

abrangentes. A AP urbana que abarca o recorte dessa pesquisa pode ser compreendida como 

uma porção dos espaços livres de construção que apresenta ou não características naturais 

relevantes representando locais públicos fundamentais para a visitação, o lazer e a recreação da 

sociedade. Essas áreas não estão, em princípio, oficialmente cadastradas e enquadradas como 

unidades de conservação do SNUC. 

No contexto da conservação, as áreas protegidas no espaço urbano podem se encaixar ao 

comentário de Bensusan (2006) que, mesmo fazendo referência a outra categoria, afirma que a 

realidade e as necessidades dessas áreas são de natureza tão distinta das outras unidades de 

conservação que, talvez, ficassem melhor colocadas como elementos acessórios ao conjunto de 

UCs, mas fazendo parte de um sistema maior de conservação como uma unidade complementar 

de conservação.  

Colaborando com esta questão Moura e Costa (2009) afirmam que desde as primeiras 

décadas do século XX já havia no Brasil a preocupação em estabelecer uma rede de áreas 

legalmente protegidas, criadas por diferentes esferas de poder. 

Segundo Correa (1999, p.7) “o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e 

articulado: cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de 

intensidade muito variável”. Neste contexto as APs urbanas estão inseridas nesse meio complexo 

onde na atualidade vive a maior parcela da população, a compreensão da situação atual e 

condições de manejo dessas áreas pode facilitar a definição da sua real função, tornando mais 

eficaz à gestão dessas unidades e o desenvolvimento positivo de suas funções perante a 

sociedade. 

Os desafios dos governos municipais em manejar essas áreas, a falta de instrumentos, 

recursos e a inexistência de elementos norteadores para o manejo, colaboram com um fator ainda 

mais delicado, que se formata a partir da sociedade que se aglomera em torno dessas áreas.   

Na visão de Ross (1995): 

É objeto de preocupação da Geografia de hoje conhecer cada dia mais o ambiente 
natural de sobrevivência do homem, bem como entender o comportamento das 
sociedades humanas, suas relações com a natureza e suas relações 
socioeconômicas e culturais. É, portanto de interesse da Geografia apreender 
como cada sociedade humana estrutura e organiza o espaço físico-territorial em 
face das imposições do meio natural, de um lado, e da capacidade técnica, do 
poder econômico e dos valores socioculturais, de outro. (ROSS, 1995, p. 16). 
 

Entendemos então que a ciência geográfica, pela sua versatilidade, proporciona ao 

geógrafo conhecimento, visão interdisciplinar e competência necessária para atuar na pesquisa de 

possíveis soluções para questões que envolvem essa relação dos grupos humanos com os 

recursos naturais. 
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Para trabalharmos com análise integrada da paisagem urbana que conta com as APs 

como um de seus elementos formadores, a principal teoria utilizada neste artigo baseou-se em 

Monteiro (2001) em um conceito elaborado em 1974 onde a paisagem pode ser compreendida 

como: 

Entidade espacial delimitada segundo um nível de resolução do geógrafo 
(pesquisador) a partir dos objetivos centrais da análise, de qualquer modo, sempre 
resultante da integração dinâmica, portanto instável, dos elementos de suporte e 
cobertura (físicos, biológicos e antrópicos) expressa em partes delimitáveis 
infinitamente mas individualizadas através das relações entre elas que organizam 
um todo complexo (Sistema), verdadeiro conjunto solidário e único, em perpétua 
evolução.(MONTEIRO, 2001, p. 39). 

 

Nesse conceito o autor lança mão de escala têmporo-espacial pré-estabelecida, dando 

maior liberdade ao Geógrafo que dimensionará as unidades de paisagem de acordo com seus 

objetivos de pesquisa, o que vem precisamente de encontro com a proposta. Este mesmo autor 

vem considerar a paisagem como categoria de análise movido por suas vivências e observações. 

Esse artigo também lançou mão de um conceito importante, o conceito de situação, 

embora esquecido nas publicações atuais, pode ser compreendido como sendo a inserção da 

área protegida/unidade de conservação dentro do espaço urbano, sua posição estratégica ou não, 

sua função na cidade, no município ou na microrregião. Como ensina George (1966, p.14) todos 

os elementos “[...] agem em conjunto para definir uma situação geográfica, reforçando-se ou 

contrariando-se uns aos outros” por isso “[...] as coletividades humanas não vivem com cada um 

dos elementos do meio, mas com todos ao mesmo tempo”. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa o enfoque sistêmico baseado na análise integrada da 

paisagem associada à utilização de variáveis teóricas e operacionais, conduziu o raciocínio 

durante a pesquisa, visando assim, compreender a condição atual com relação a situação da 

unidade investigada. 

A área protegida pesquisada foi o Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira – PMJTO 

localizado no município de Campo Mourão - PR, mais precisamente no espaço urbano como pode 

ser observado na Figura 1. 
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Figura 1- Localização do PMJTO no espaço urbano de Campo Mourão 

 

 

Foi realizada revisão bibliográfica buscando embasamento teórico que possibilite a 

construção de base necessária para produção de diálogo com o objeto de estudo. As leituras 

privilegiaram temas atrelados ao papel da Geografia no campo ambiental e especificidades das 

APs. 

Nos trabalhos de campo foram utilizados instrumentos como mapas, imagens orbitais, 

equipamento fotográfico e GPS1, este último com o objetivo de fazer o levantamento de 

coordenadas geográficas, o material fotográfico, mapas e imagens foram úteis para promover 

melhor visualização das condições geográficas da área pesquisada.  

Preocupados com a elaboração de um Perfil que nos levasse a tipificação da UC urbana 

pesquisada, apresentamos algumas informações sobre a localização e histórico. Em seguida 

identificamos atributos que facilitaram esse procedimento. 

Atributos utilizados para definição do Perfil: 

                                                             
1
 Sistema de posicionamento global. 
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 Localização da área considerando os espaços urbano e rural - alcançada por meio 

de observação e análise de imagens orbitais2; esta etapa teve como prioridade identificar algumas 

particularidades das áreas pesquisadas, os aspectos situacionais, tais como: 

a) Área localizada entre espaços urbanos; 

b) Área localizada no limite do espaço urbano com o espaço rural. 
 

Para visualização desse atributo foi construída uma figura transportando a imagem 

utilizada para o software Corel Draw X6 onde se evidenciou a AP e os espaços que a envolvem, 

fazendo a distinção entre urbano e rural.  

 Localização da área considerando o relevo - obtida mediante analise de cartas, 

imagens orbitais e observações em campo. Para visualização do sítio onde se assenta a AP 

pesquisada, utilizou-se perfil de elevação3 construído a partir de um transecto que considerou o 

conjunto de formas de vertente da AP e sua interface, associado a elevações maiores e menores 

da área considerando o relevo4: 

a) Área localizada em vertente retilínea; 

b) Área localizada em vertente convexa; 

c) Área localizada em vertente côncava; 

d) Área localizada em patamar convexo; 

e) Área localizada em patamar plano; 

f) Área localizada em topo convexo; 

g) Área localizada em topo plano. 

 Percentual de floresta com relação à área total - as APs urbanas apresentam 

grande variação na quantidade e disposição de vegetação em suas áreas. Essa condição foi 

mensurada por intermédio de análise de imagens orbitais, sistema de informações geográficas e 

cálculo de área no programa Auto Cad 2013, identificando-se o percentual e o caráter de 

disposição da vegetação em cada área pesquisada. A partir desse procedimento foi descrito o 

estado atual da área. 

 Forma – está relacionada à figura aproximada da área; argumentando com 

considerando os aspectos geométricos, o ideal é o formato próximo do circular, que, considerada 

uma mesma área, sofre menores impactos oriundos do efeito de borda em consonância com o 

uso dado ao entorno imediato, seja rural ou urbano, em contraposição ao formato linear ou 

alongado, no qual o efeito de borda pode ser muito mais intenso. Sobre o efeito de borda é 

                                                             
2
 Nesta pesquisa todas as imagens orbitais utilizadas correspondem às disponibilizadas no programa Google Earth no 

momento de seu acesso e de acordo com a escala de aproximação de cada produto construído. Informações 

detalhadas são apresentadas na fonte dos produtos cartográficos gerados. 
3
 Ferramenta disponibilizada no programa Google Earth. 

4
 Foi considerada a divisão taxonômica apresentada por Ross (1996) onde o 5º táxon são as vertentes ou setores das 

vertentes pertencentes a cada uma das formas individualizadas do relevo. 
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imperativo ressaltar seu caráter depreciativo, que impede a sucessão natural da floresta. 

(PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

 Pode-se identificar por intermédio de imagens orbitais visualizadas no Google Earth 

comparando a figura constituída pelos limites da AP com figuras geométricas: 

a) Forma aproximadamente circular considerada “ideal”; 

b) Forma aproximada circular ou oval, “intermediária”; 

c) Forma aproximada quadrada ou retangular, “ruim”; 

 Integridade de recursos hídricos presentes na unidade – num momento em que o 

apelo pela conservação da água é uma realidade, as áreas protegidas precisam estar inseridas 

neste contexto, manejando os recursos de maneira a resguardar tais atributos, atuando como área 

de proteção de manancial e/ou área tampão, de proteção das margens de cursos d’água.  

O critério de avaliação baseou-se na identificação e descrição das condições dos recursos 

hídricos presentes na AP, sejam nascentes, rios ou lagos. Os quesitos considerados perpassam 

pela existência de floresta marginal, presença de lixo, erosão e aspecto visual.  

 Forma predominante de uso do entorno – procura verificar a adequabilidade dos 

usos efetuados no entorno das APs. Levantamento de informações alcançado por intermédio de 

visitas a campo e registros fotográficos materializando-se em um diagnóstico prévio dos 

elementos que constituem a paisagem adjacente a AP.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Histórico de criação 

Antes de ser instituído como Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira em 1987, esta 

área era denominada “Bosque Municipal”. Criado em 1972. Na época já havia sido implantado 

alguns equipamentos para uso público (passeios, churrasqueiras, quiosques), objetivando uma 

área de lazer para população. No início da década de 1980, foram construídas a barragem e uma 

lanchonete. Porém não foi feito nenhuma manutenção, fato que foi prejudicial aos usuários do 

Parque. (BATILLANI, 20145). 

O PMJTO teve permissão para sua criação por intermédio da Lei nº568/87 de 21 de 

outubro de 1987, com área total de 229.617,32m² descrita no documento oficial que aborda a 

autorização para criação, junto aos limites, confrontações e finalidades pelo qual o parque foi 

criado. A partir do decreto nº 170/87 do dia 22 de outubro de 1987, fica criado o parque municipal 

“Joaquim Teodoro de Oliveira” com a finalidade de resguardar os atributos excepcionais da 

                                                             
5
 Informações obtidas por intermédio de entrevista realizada no dia 19 de setembro de 2014 com o Vereador e 

Agrônomo do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, Sr. Edson Batillani. 
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natureza, proteção integral da flora, fauna e demais recursos naturais, com utilização para 

objetivos educacionais e recreativos; conciliar a proteção da flora e fauna e dos demais recursos 

ambientais com a utilização para objetivos educacionais e recreativos e assegurar condições de 

bem-estar público. 

Mediante o decreto nº034/88 do dia 23 de março de 1988 foi realizada à desafetação e 

autorizada a unificação de terras especificas. Onde as mesmas foram transferidas da classe de 

bens comuns para classe de bens patrimoniais.  

Segundo Batillani, em 1993 o - PMJTO passou pela primeira revitalização: 

Quando nós assumimos a prefeitura junto com o prefeito Rubens Bueno, a 
necessidade de fazer uma revitalização da área e realmente dar a ela uma 
condição não só de preservar o remanescente florestal que lá existia, mas 
também ofertar a população do município um espaço adequado para o uso em 
atividades de lazer práticas esportivas etc. Em 1993 sento com a equipe de 
planejamento e discutimos a primeira revitalização onde foram delineados serviços 
de drenagem, limpeza do lago, construção da pista de caminhada, as duas 
pontes, reformulação da lanchonete, reforma da barragem, construção do deck, 
construção da concha acústica, implantados jardins, novas trilhas, sanitários, os 
pequenos lagos, plantio de gramado, cancha de areia, parque infantil e foi 
instalada a sede da Secretária do Meio Ambiente em seu interior para facilitar não 
só a população como também para que ela pudesse acompanhar as ações do 
parque mais de perto. (BATILLANI, 2014). 

 

Ainda no processo de revitalização no que diz respeito à limpeza do lago, houve também 

uma ampliação do mesmo. Batillani acrescenta que: 

Tinha-se uma barragem sobre o rio do campo que formou um lago e na sequência 
dos anos foi se assoreando e praticamente desapareceu, quando foi feita a 
revitalização era preciso estabelecer alguns contornos para esse lago, onde ouve 
uma ampliação removendo o próprio material acumulado do assoreamento e 
também parte de uma vegetação típica de banhado, então ampliamos um pouco 
para também definir uma margem e a partir de onde poderia efetivamente ter 
edificação e implantação de equipamentos de lazer permitindo que a população 
pudesse utilizar. (BATILLANI, 2014). 

 

De acordo com funcionários da Secretária de Agricultura e Meio Ambiente – SEAMA 

(2014)6, em relação às áreas que fazem parte do cadastro de ICMS ecológico e estão localizadas 

na área urbana, o PMJTO seria hoje o que apresenta melhor condição de manejo no município.  

 
4.2. Perfil geográfico do PMJTO  

Os atributos em questão têm como objetivo, esclarecer algumas particularidades do 

PMJTO com relação a situação geográfica atual. 

 Localização da área considerando os espaços urbano e rural - conforme a Figura 2 

a área da unidade está localizada no limite do espaço urbano com o espaço rural. 

 

                                                             
6
 Informações obtidas por intermédio de entrevista realizada no dia 27 de agosto de 2014 com equipe técnica 

responsável pela Secretária de Agricultura e Meio Ambiente – SEAMA, de Campo Mourão. 
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Figura 2 - Localização do PMJTO considerando os espaços urbano e rural 

 
Fonte: GOOGLE EARTH -  modificado por Oséias Cardoso. 

Destacamos o processo de urbanização visualizado a norte e nordeste da AP. Esse fato 

demonstra que em um espaço curto de tempo a unidade pode ser totalmente cercada por 

estruturas e elementos que caracterizam o espaço urbano. Esse processo deve ser conduzido de 

forma consciente para que os impactos gerados não inviabilizem inteiramente a função de 

conservação do PMJTO. 

 Localização da área considerando o relevo – observando a Figura 3, a área está 

localizada entre formas de vertente retilíneas e dois interflúvios, formando uma vertente côncava.  

Figura 3- Posição do PMJTO em relação as formas de vertente 

 
Fonte: GOOGLE EARTH (2013) -  organizado por Oséias Cardoso, 2015. 

 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 332 

É salutar que o manejo do PMJTO considere esse atributo principalmente no tocante ao 

carreamento e deposição de sedimentos das formas de relevo adjacentes. Lembramos que a 

gênese desses sedimentos está combinada a interface com vertentes distintas, uma localizada em 

espaço urbano outra em no espaço rural. 

 Percentual de floresta com relação à área total – observando as condições atuais, a 

unidade apresenta 54,4 % de vegetação arbórea. Embora o percentual seja expressivo, grande 

parte dessa vegetação precisa de adensamento com plantio de espécies nativas, visto que é 

composta de 11,5 hectares de floresta alterada e 1hectare de capoeira.  

O restante da área está sendo preenchida por algumas estruturas como: lagos, sede de 

vigilância e serviços gerais, concha acústica, pista de caminhada, quadras esportivas, gramados, 

estrutura para lanchonete, mirante, equipamentos de ginástica, parque infantil. 

 Integridade de recursos hídricos presentes na unidade - essa área possui uma 

situação privilegiada com relação à presença de recursos hídricos sendo contemplada pela 

passagem e represamento do Rio do Campo.  O represamento forma o lago principal do PMJTO 

que ocupa uma área considerável perfazendo um total de 6,96 hectares (Figura 4-A). 

 
Figura 4- Vista parcial do lago principal com destaque para processo de assoreamento e 

presença de resíduos 

 
Fonte: Cardoso, 2015 

 
Embora a vista geral seja agradável, observamos no destaque pontos de deposição de 

sedimentos resultando em assoreamento. Analisando a Figura 4-B, a seta amarela indica os 

sedimentos depositados aflorando na superfície do lago. Na seta em vermelho são indicados 

resíduos encalhados no material depositado. Esse fato está associado à dinâmica de 

represamento do Rio do Campo nesse local e materializa-se em um desafio constante para a 

gestão do PMJTO. Conforme SEAMA (2014) por três vezes já foram realizadas ações paliativas 

de retirada de sedimentos, mas estudos que resolvessem definitivamente esse problema, 

precisam ser realizados.  
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A AP também comtempla outras nascentes e lagos menores localizados nas porções 

noroeste e sudeste, tornando esse atributo um dos aspectos principais a serem observados nas 

estratégias de gestão (Figura 5). 

 
Figura 5– Nascentes localizadas no interior do PMJTO 

 
Fonte: Cardoso, 2015. 

 

 Forma predominante de uso do entorno- o uso da terra nas proximidades se 

dividem por meio de paisagens que compreendem os espaços urbano e rural, esses por sua vez 

se misturam e dificultam uma divisão precisa. As atividades desenvolvidas compreendem a 

agricultura, moradias, comércios e a presença de empresas e instituições públicas e privadas. 

Essa forma de ocupação no entorno de uma AP gera preocupações pelos possíveis 

impactos ocasionados. Portanto, entendemos ser pertinente um levantamento prévio desses 
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impactos. O diagnóstico prévio de impacto de uso do entorno foi realizado no dia 27/02/2015, 

resultando na constatação de: 

- Inexistência de sinalização que contemple informações sobre a UC; 

- Terrenos não ocupados em estado de abandono; 

- Lixo disposto diretamente nos passeios públicos; 

- Arborização urbana composta por espécies exóticas invasoras; 

- Remanescentes florestais próximos desprovidos de acompanhamento e fiscalização; 

- Resíduos e materiais de construção civil dispostos de maneira inadequada; 

- Jardins compostos por espécies exóticas invasoras; 

- Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais utilizando o lago como bacia de 

armazenamento e via de transporte de poluentes; 

- Área de Preservação Permanente (APP) ocupada de forma inadequada; 

- Uso de defensivos agrícolas na área rural próxima; 

- UC na rota de Emissários de esgoto, 

Entre os impactos listados destacamos através da Figura 6 aqueles atrelados ao uso 

urbano e ao apelo da especulação imobiliária voltados a natureza. 

 
Figura 6- Uso urbano do entorno do PMJTO 

 
Fonte: Cardoso, 2015 
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A imagem ao centro expressa exatamente a estratégia de mercado utilizada para expandir 

e supervalorizar o espaço no entorno da AP, observamos que as outras imagens ilustram os 

impactos em dois momentos, primeiro no processo de ocupação através de loteamentos seguidos 

de construções e em um segundo momento o próprio uso inadequado demonstrando impactos 

que poderiam ser mitigados por meio de políticas ambientais adequadas.  

A forte ação do mercado imobiliário vem impondo o processo de construção, com isso a 

exposição de solo e o carreamento de materiais desprotegidos se desdobram em problemas de 

poluição e assoreamento dos corpos hídricos presentes no parque.  

Mediante a realização do diagnóstico foi possível evidenciar que o uso do entorno e o 

espaço por ele compreendido, também deve ser objeto de gestão associado à AP em algo que 

podemos denominar Zona de Influência da área a ser protegida.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando a homogeneidade dos elementos que formam cada uma das paisagens 

analisadas e ao mesmo tempo a diferença entre esses conjuntos, podemos dispensar a cada uma 

funções específicas que, se combinadas, formam um sistema integrado e complexo. 

Verificamos que a paisagem do entorno, a leste da AP é recoberta por culturas temporárias 

que se desdobra em um primeiro momento em uma vista homogênea e estática. A presença de 

um motel e a proximidade com novos loteamentos revela outra realidade, mostra o quanto o 

processo de urbanização é intenso nessa área. Associado a essa condição vem os cuidados com 

insumos e defensivos aplicados nas culturas temporárias e carreamento de resíduos dos novos 

loteamentos que podem chegar a AP.  

Em outra porção da paisagem do entorno, a oeste e noroeste da AP observamos uma 

vertente retilínea com gradiente de 60 metros entre a maior e menor altitude, associada à 

impermeabilização de superfície, revela a necessidade de cuidados com relação ao escoamento 

de águas pluviais e disposição de resíduos. Observamos que a ocupação nessa área é 

essencialmente de caráter urbano e em sua maioria residências, que se estendem ao norte do 

PMJTO em um forte processo de urbanização. Essa situação coloca em pauta a necessidade de 

envolver essa comunidade no processo de gestão informando-a sobre as funções da AP. 

A AP se assenta sobre uma vertente côncava, receptora de todo material escoado pelas 

vertentes a leste e oeste, o local também recebe sedimentos do rio que passa pela AP e forma o 

principal lago e atrativo paisagístico do PMJTO. Os elementos de cobertura também contam com 

a presença de mais dois lagos artificial e estruturas de lazer como quadras esportivas, pista de 

caminhada e outros, colocando a AP como um dos principais espaços públicos do município. 
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Concluímos essa fase diagnóstica demonstrando que conforme os atributos analisados, a 

AP se apresenta bem alterada do ponto de vista da conservação dos recursos naturais, mas 

mesmo nessa condição, sua função de mantedora do equilíbrio socioambiental por meio dos 

recursos existentes ocupa papel relevante.   

A partir do trabalho realizado, afirma-se a necessidade de se ponderar sobre todos os 

fatores e elementos que devem ser melhorados para presença e manutenção de áreas verdes 

protegidas no espaço urbano, visando assim à conservação dos recursos naturais, a integridade 

física dos visitantes e a qualidade da saúde das populações do entorno. Nesta perspectiva 

entendemos ser fundamental a elaboração de um plano de manejo capaz de atender as 

particularidades desta unidade.  

Ainda salientamos a possibilidade da elaboração de um plano interativo entre as áreas 

protegidas urbanas do município de Campo Mourão, entendendo ser esta a melhor alternativa 

para a gestão dessas áreas protegidas. 
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