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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório se refere às atividades desenvolvidas no período de junho a agosto de 

2022 (5º trimestre do Projeto SIGABIO), após a assinatura do Contrato de Gestão, para 

implementação do Sistema de Gestão e Monitoramento da Biodiversidade do Paraná. 

Os produtos que foram finalizados, ao longo do desenvolvimento do Projeto SIGABIO, são 

apresentados nos Anexos de cada relatório. 

Da mesma forma, os mesmos foram organizados em uma pasta específica da rede, 

intitulada _Evidências dos produtos e suas respectivas subpastas, que contêm os produtos 

finalizados, para que possam ser consultados por todos os técnicos e constituir o banco de 

produtos finalizados, para comprovação do cumprimento integral das ações previstas. 

 

Figura 1: Local da rede onde os produtos do Programa SIGABIO estão organizados. 
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2. COMPONENTE 01 – CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

ITEM 1.1 - Aprimoramento da metodologia para as Áreas Estratégicas para 

Conservação e Restauração – AECR 

1.1 a) Estudo indicando as lacunas do Sistema de Unidades de Conservação no território 

do Paraná. 

Previsão de entrega: 5º trimestre 

Status: solicita prazo 

Estado atual: Este estudo teve alteração em seu cronograma inicial, e o grupo de trabalho 

priorizou a finalização do estudo de Estudo de Representatividade do SEUC por Regiões 

Fitogeográficas no PR, para depois finalizar o estudo de lacunas. Entretanto, foram 

discutidos os critérios que seriam adotados para conduzir este trabalho e foi realizada a 

análise de softwares para avaliação das lacunas do Sistema de Unidades de Conservação 

no Paraná. Tendo em vista a complexidade do estudo e a necessidade de grande 

interlocução entre diversos setores da instituição, aliado a priorização do Estudo de 

Representatividade do SEUC, solicitamos dilação de prazo, para o Trimestre 6. 

 

1.1 b) Estudo da representatividade das Unidades de Conservação e demais áreas 

protegidas identificando a condição de conservação por regiões fitogeográficas e por 

município. 

Previsão de entrega: 6º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Este produto foi concluído e entregue no relatório do trimestre 4. 

Um grupo de trabalho da Gerência de Biodiversidade (GEBD) elaborou o relatório do estudo 

da Representatividade das Unidades de Conservação no Estado do Paraná, conforme 

apresentado no relatório do trimestre 4, o que permitirá integrá-lo com dados do documento 

Diagnóstico das UCs, elaborado pela GEAP e também com os dados do NIGI.  
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O estudo de representatividade verificou que a diversidade de formações vegetacionais do 

Paraná não é representada de forma satisfatória pelo conjunto de UCs que atualmente 

compõem o SEUC. 

As 527 Unidades de Conservação de Proteção Integral públicas, (federais, estaduais e 

municipais), as quais poderiam ser consideradas como Áreas Protegidas em conformidade 

com a definição da CDB (Convenção da Diversidade Biológica) e IUCN (União Internacional 

para a Conservação da Natureza), totalizam apenas 2,7 % do território do Estado. 

Considerando também as áreas privadas, incluindo as 292 RPPNs, esse percentual é 

acrescido em 0.37% (613.052,38 ha) representando 3.06% da área do estado. Essa baixa 

representatividade está longe de alcançar limiares mínimos para garantir a conservação da 

biodiversidade no Paraná. 

No que se refere à informatização e inovação, os dados apresentados no presente estudo 

deverão compor Sistema de Gestão da Biodiversidade com informações 

geoespacializadas, permitindo o cruzamento de informações, a exemplo das apontadas no 

presente estudo, facilitando consultas e tomadas de decisões para o monitoramento e 

planejamento e gestão da biodiversidade. 

 

1.1 c) Minuta de regulamento (Instrução técnica) contendo os Critérios para indicação de 

áreas para a criação de UCs estaduais e municipais com base em dados técnicos 

científicos. 

Previsão de entrega: 6º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no Trimestre 6. Minuta técnica já em fase de 

elaboração. 

 

1.1 d) Proposição de Matriz de Prioridades, definida com os critérios técnicos apontados 

em metodologia apresentada, participação ativa dos técnicos do IAT. 

Previsão de entrega: 5º trimestre 
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Status: entregue parcialmente 

Estado atual: Com o objetivo de priorizar os fragmentos maiores que 1 ha identificados 

como remanescentes de vegetação nativa, com base no estudo elaborado pelo NGI 2021, 

foi elaborada a matriz com critérios para que os fragmentos pudessem ser diferenciados 

conforme características de relevante interesse ecológico (Tabela 1).  

 

A classificação dos fragmentos se dará por região fitogeográfica, aplicando a metodologia 

em cada uma das cinco regiões que ocorrem no estado.  

 

A classificação será efetuada visando separar nas seguintes classes: 

Importância Ecológica Prioridade 

Extremamente Alta P1 

Muito Alta  P2 

Alta  P3 

Sem dados  NC 

Tabela 1: Classes de importância ecológica e níveis de prioridade 

 

Os fragmentos que se encontram localizados em zonas especificadas abaixo, terão 

classificação automática de prioridade 1 (P1) Extremamente Alta. 

✓ Fragmentos no interior de Unidades de Conservação de Proteção Integral 

✓ Fragmentos no interior terras Indígenas   

✓ Fragmentos com Várzeas, Mangues ou Restingas (devido à importância 

ecológica desses ambientes)  

Após debates de vários critérios possíveis de serem feitos os cruzamentos de 

informações foram selecionados os seguintes critérios técnicos: 

A) LOCALIZAÇÃO DO 

FRAGMENTO NA PAISAGEM 

B) TAMANHO DO 

FRAGMENTO 

C) QUALIDADE 

VEGETAÇÃO 
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✓ Interior de UC de Uso sustentável 

de domínio privado (APAS) 

✓ maior que 1000 há ✓ Floresta com mais 15 

anos 

✓ Zona amortecimento e entorno 

UCs 

✓ de 501 a 1000 há ✓ Floresta com mais de 

25 anos 

✓ Declividade ✓ de 101 a 500 há  

✓ Regiões urbanas ou periurbanas ✓ maior que 50 ha  

Tabela 2: Critérios para classificação de fragmentos 

 

Na próxima etapa deste estudo (sexto trimestre), tendo como base nas matrizes de 

cálculo acima apontadas será feita a aplicação dos critérios nos shapes que contém as 

informações dos critérios apontados, para somente então ser definido os intervalos de 

classificação da importância ecológica. 

A aplicação da metodologia acima descrita necessitará de calibragem para a versão 

final da ordem de priorização dos fragmentos, que poderá ser de grande utilidade para 

várias aplicações como criação de novas Unidades de Conservação, aplicação de medidas 

compensatórias e mitigadoras, entre outras. 

 

1.1 e) Revisão/Atualização da metodologia para o mapeamento dinâmico das áreas 

Estratégicas para Conservação e Restauração (AECR), elaborado pelo IAT. Seguindo as 

especificações técnicas definidas pelo NGI-IAT quanto as técnicas de mapeamento, escala, 

formato do arquivo digital e precisão cartográfica. 

Previsão de entrega: 6º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será entregue no Trimestre 6. Será executada por técnicos da 

GEBD, NIGI e SIMEPAR, e já está em andamento, inclusive com a minuta de Nota Técnica 

preliminar elaborada. Parâmetros prévios já apresentados no relatório do Trimestre 4. 

Previsão de término: setembro. 
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• ANÁLISE DE REMANESCENTES FLORESTAIS DO ESTADO DO PARANÁ - 

SIMEPAR 

No trimestre de Junho a Agosto de 2022 foram realizadas análises sobre os dados 

de Remanescentes Florestais, Mangues, Várzeas e Restinga do Estado do Paraná (IAT, 

2022). Vale destacar que estas análises estão sendo conduzidas em consonância com os 

técnicos da Gerência de Biodiversidade (GEBD) do IAT. Dentre as análises realizadas, 

destaca-se o processo de compatibilização e cruzamento dessa base de dados de 

fragmentos de remanescentes do estado com demais bases cartográficas de referência. 

Para tal, diversos procedimentos tiveram que ser adotados, como seguem. 

  

1.1 Compatibilização do sistema de coordenadas 

O primeiro procedimento realizado foi à compatibilização dos sistemas de 

coordenadas geográficos e Datum. Desta forma, foram padronizados - tanto para as 

camadas de fragmentos como para as demais camadas - para o sistema de coordenadas 

geográficas utilizando o Datum SIRGAS2000. 

  

1.2 Correção topológica 

O segundo procedimento realizado foi aplicar as ferramentas de correção topológica 

como o “Check” e o “Repair” do ArcGIS, para corrigir possíveis inconsistências das 

geometrias. Para algumas camadas foram utilizadas também as ferramentas topológicas 

do QGIS “Reparar” e “Corrigir shapefile”, ferramentas estas utilizadas para reparar o arquivo 

no formato shapefile, e desta forma, recriar arquivos do tipo .shx ausentes ou quebrados, 

assim como criar uma representação válida de uma dada geometria inválida, sem perder 

nenhum dos vértices de entrada. 

  

1.3 Compatibilização de limites 
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O terceiro procedimento foi compatibilizar os limites, usando o limite oficial do estado 

do Paraná do ano de 2022, disponibilizado pelo IAT. Desta forma, foram padronizadas 

todas as camadas em função deste limite do estado do Paraná, definindo assim a região 

de interesse. 

  

1.4 Compatibilização de camadas de pontos 

As camadas de pontos - como viveiros, matrizes e cavernas - foram convertidas para 

o formato tipo polígono, utilizando a ferramenta “Buffer” do ArcGIS. Foi definido um buffer 

de apenas 0,5 cm. Posteriormente, foi aplicado um buffer de 300m para a camada de 

cavernas, definindo assim a região de abrangência. 

  

1.5 Cruzamento de camadas 

Na sequência, foi realizado o cruzamento das camadas, fazendo a incorporação dos 

atributos de interesse para cada camada de fragmento. Para isto foi utilizada a ferramenta 

“Union” do ArcGIS. Para o processamento de várias camadas, foi desenvolvido um modelo 

para execução repetidas vezes (através da criação da ferramenta pelo “ModelBuilder”).  

As camadas de Mangue, Restinga e Várzea foram agrupadas em um único arquivo 

para processamento, mantendo seus atributos e feições. Para a classe de Floresta foi 

necessário separar em diferentes arquivos (em função da idade previamente calculada de 

cada fragmento) para facilitar o processamento devido a grande quantidade de polígonos 

e tamanho dos dados a serem processados (Tabela 3).  

Tabela 3: Classes de fragmentos utilizadas para processamento 

Classes Tamanho (MB) 

Mangue, Restinga e Várzea 191 



                                                      
 
  
    
 

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100 

Floresta Idade 0 a 5 574 

Floresta Idade 6 a 15 391 

Floresta Idade 16 a 26 420 

Floresta Idade 27 a 34 209 

Floresta Idade 35 a 36 (Bloco I) 268 

Floresta Idade 35 a 36 (Bloco II) 894 

  

Ao final do processamento foram processados mais de 100 GB e mais de 120 

camadas cruzamentos de camadas, levando em consideração os fragmentos dos 

remanescentes de Florestas, Mangue, Várzea e Restinga com as bases cartográficas de 

referência. 

A partir do término dos cruzamentos, foi iniciado uma nova etapa, onde foram 

definidos os campos com os atributos que serão utilizados para compor o banco de dados 

final dos fragmentos do projeto, conforme apresentado na Tabela 4. 

  

Tabela 4: Atributos utilizados para compor o banco de dados dos fragmentos 

Nome Campo Tipo Instituição Ano 

Municípios 'codibge', 'nome' 
Polígono

s 
IAT 2022 

Áreas Estratégicas 'Aborda' 
Polígono

s 
IAT 2016 

Bacias Hidrográficas 'Nome', 'Cod_Otto' 
Polígono

s 
AGUASPR 2011 
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Declividade 

entre 25° e 45° 
'Declividade' 

Polígono

s 
SIMEPAR 2017 

Declividade 

superior a 45° 
'Declividade' 

Polígono

s 
SIMEPAR 2017 

UCF_PI 

'nome', 'SIGLA', 

'administra', 

'SiglaGrupo' 

Polígono

s 
IAT 2022 

UCF_PS 

'nome', 'SIGLA', 

'administra', 

'SiglaGrupo' 

Polígono

s 
IAT 2022 

UCE_PI 

'NOME_UC', 'ZA', 

'Gestao’, 'Tipo', 

'Class_SNUC' 

Polígono

s 
IAT 2022 

UCE_US 

'NOME_UC', 'ZA', 

'Gestao’, 'Tipo', 

'Class_SNUC' 

Polígono

s 
IAT 2022 

Zona de 

Amortecimento 

'Nome', 'Dist', 

'Gestão', 'Tipo' 

Polígono

s 
NIGI/IAT 2022 

Manancial 'Manancial' 
Polígono

s 
IAT 2021 

Perímetro Urbano 

'CdPerimetr', 

'NmPerimetr',  

'CdMunicipi', 

'NmRegiaoMe', 

'NmRegGeogI', 

'DistPerime', 

'DistCentro' 

Polígono

s 

PARANACIDA

DE 
2022 

Caverna 
'Caverna', 'Altitude', 

'BUFF_DIST' 
Pontos 

CANIE/CECAV/ 

ICMBIO 
2021 
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 Matrizes 

'nome_comum', 

'nome_cient', 

'desc_espec' 

Pontos GERA/IAT 2022 

Viveiros 
'nome_local', 'gestao', 

'tipo' 
Pontos GERA/IAT 2022 

Regionais 'REGIONAL', 'SEDE' 
Polígono

s 
IAT 2020 

RPPN Estadual 'Nome' 
Polígono

s 
NIGI/IAT 2022 

RPPN Federais 'Nome' 
Polígono

s 
ICMBIO 2022 

 Solos 

'ORDEM_1', 

'SUB_ORDEM_', 

'FAMILIA_1_', 

'FASE_VEGET', 

'FASE_RELEV', 

'Legenda' 

Polígono

s 
 EMBRAPA 2020 

UCs Estaduais 
'NOME_UC','ZA', 

'CATEGORIA' 

Polígono

s 
NIGI/IAT 2022 

UCs Federais 
'codigoCnuc', 'nome', 

'sigla' 

Polígono

s 
ICMBIO 2022 

Regiões 

Fitogeográficas 
“BIOMA”, “FITO” 

Polígono

s 

Maack/Roderja

n 
2002 

Terras Indígenas “modalidade” 
Polígono

s 
FUNAI 2022 
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ITEM 1.2 - Desenvolver metodologia, coleta de dados, análise, planejamento, do 

sistema de monitoramento da vegetação nativa 

1.2 a) Proposição de metodologia para Monitoramento sistemático anual da vegetação 

nativa por região fitogeográfica, possibilitando direcionamento de ações e projetos que 

visem à conservação da biodiversidade e restauração ambiental. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto entregue conforme apresentado no Relatório do Trimestre 4. 

O mapeamento de monitoramento de vegetação nativa do estado do Paraná foi 

concluído e, apesar de não ter sido oficialmente lançado/publicado, já vem sendo utilizado 

internamente tanto pelo IAT como pelo SIMEPAR em análises no âmbito do SIGABIO. 

O Mapeamento de Uso e Cobertura da Terra é uma ferramenta importante para o 

monitoramento de questões ambientais e sócio econômicas no Estado do Paraná no que 

diz respeito à transformação do seu território e seu planejamento periódico, visando ganhos 

ambientais e sócio econômicos. 

O mapeamento em questão, de 2021, teve como objetivo atualizar os dados de 

vegetação nativa para o estado do Paraná, através de imagens Sentinel 2020/2021 e Planet 

2021. As classes Floresta Nativa, Mangue, Restinga e Várzea do mapeamento de 2019 

serviram de base para essa atualização, com isso será possível estimar as áreas de 

vegetação nativa e também a evolução do desmatamento ocorrido nesse período. 

A partir do mapeamento de uso e cobertura da terra do estado do Paraná publicado 

em 2019, disponibilizado no site do IAT e com dashboard do mapeamento, foi elaborado 

para os anos de 2021/2022 a atualização das classes: Floresta Nativa, Mangue, Restinga 

e Várzea para obtenção do quantitativo nos 399 municípios que compõem o estado. 

A base utilizada como insumo foi o mapeamento de uso e cobertura da terra do 

estado do Paraná em seu formato vetorial recortado em municípios. Esse formato facilitou 

na organização dos dados pela delimitação dos escritórios regionais do IAT, recorte que se 

mostrou adequado, pelo limitante de vetores que temos em uma base de dados deste porte 

em nível regional/estadual, arquivos muito grandes e com milhares de vértices. 
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Também foi disponibilizado um banco de dados com o recorte municipal com a base 

atualizada da divisão política administrativa do Estado do Paraná vigente em 2022, base 

oficial do Estado que é atualizada anualmente, assim alguns municípios podem ter uma 

redução de área de vegetação nativa não somente por supressão de vegetação, mas 

devido alteração dos limites municipais. 

Através da análise do mapeamento das classes Floresta Nativa, Mangue, Restinga 

e Várzea foi possível a atualização quantitativa da Vegetação Nativa do Estado do Paraná 

para o ano de 2021. 

Para o cálculo das áreas, foi adotado o sistema de projeção “Cilíndrica Equivalente2”, 

que tem por característica a manutenção das áreas (coeficiente de deformação de área 

nulo), o mesmo sistema utilizado no mapeamento de 2012. 

Somados os resultados obtidos nesses cálculos foi estimado a quantidade de 

vegetação nativa para o estado e a diferença entre esses anos de referência para cada 

classe (QUADRO 1). 

CLASSE  ANOS  ÁREA (ha)  

Floresta Nativa  
 

2012  
2021 
Total de Diferença 

5.819.950,07  
5.584.959,25  
234.990,82  

Mangue  
 

2012  
2021 
Total de Diferença 

31.140,24  
28.851,73  
2.288,51  

Restinga  
 

2012  
2021 
Total de Diferença 

17.330,58  
15.659,41  
1.671,17  

Várzea  
 

2012  
2021 
Total de Diferença 

270.637,73  
265.928,75  
4.708,98  

Total  
Vegetação Nativa  

2012  
2021 
Total de Diferença 

6.139.058,62  
5.895.399,14  
243.659,48  

QUADRO 1: Comparativo das classes de vegetação nativa no Estado do Paraná, em 

hectare (ha). 
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Com essa comparação dos quantitativos de área para o estado, podemos notar a 

diminuição da vegetação nativa em 243.659,48 hectares. Essa diminuição é resultado de 

supressão de vegetação (incluindo áreas que tenham ou não autorização ambiental). 

Verificou-se o avanço da urbanização e a expansão agrícola como principais 

causadores, sendo também possível através da metodologia de interpretação visual conseguir 

identificar com melhor precisão áreas de reflorestamento que estavam como floresta nativa 

anteriormente. 

 

1.2 b) Proposição da metodologia para a Identificação e cadastramento dos remanescentes 

florestais de grande importância ecológica implantando metodologia para seu 

monitoramento periódico. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no Trimestre 6. Após a conclusão do 

mapeamento de monitoramento de vegetação nativa do estado do Paraná, será possível 

identificar os remanescentes florestais de grande importância ecológica e cadastrar para 

futuro acompanhamento de monitoramento. 

 

1.2 c) Proposição da metodologia de Monitoramento de Entornos de Unidades de 

Conservação. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual:  

O produto foi concluído conforme metodologia contida na Informação de Apoio 

IAT/DIPAN/GEBD nº 089, de 18 de dezembro de 2021, que foi apresentado no Relatório 

do Trimestre 3. 
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A equipe avançou e realizou os testes da metodologia, buscando conciliar com documentos 

existentes, vide Relatório do Trimestre 4. Para tanto, foram encaminhados ao NGI 29 

protocolos, contendo croquis, mapas, listas de propriedades e proprietários e 

Planejamentos Socioambientais das Propriedades (PSAP) para edição de arquivos 

vetoriais (shapefiles) das delimitações e definição do uso e ocupação do solo dessas áreas.  

Assim que houver retorno, a equipe analisará e poderá propor aperfeiçoamento da 

metodologia. 

 

1.2 d) Desenvolver metodologia para mapeamento da ocorrência de espécies reunindo 

informações de diversas bases de dados. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: solicita prazo 

Estado atual: Essa atividade deverá montar planilha de dados com informações dos planos 

de manejo das UCs Estaduais, inseridas nos respectivos planos de manejo; informações 

das pesquisas autorizadas pelo IAT em UCs; informações dos Escritórios Regionais sobre 

atropelamentos de espécies da fauna; para compor um banco de dados único que 

contemple informações sobre as espécies ameaçadas, em risco de extinção, endêmicas e 

bioindicadoras. Tendo em vista a grande quantidade de materiais e bases de onde a 

informação pode provir, tendo em vista as mudanças sofridas na equipe neste trimestre, 

solicita-se dilação de prazo, alterando entrega para trimestre 6. 

 

ITEM 1.3 – Desenvolver Metodologia para o monitoramento visando a proteção de 

fauna silvestre em vida livre 

1.3 a) Relatório com informações organizadas e sintetizadas sobre a ocorrência de 

espécies em especial ênfase as ameaçadas de extinção. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 
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Estado atual: Com o objetivo de sintetizar as informações sobre a ocorrência de espécies, 

com ênfase nas espécies ameaçadas de extinção, e minimizar os impactos sobre as 

espécies ameaçadas, está em andamento, em conjunto com o Projeto Estratégia Nacional 

para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (GEF-Pró-Espécies), a atualização 

da lista estadual vermelha de espécies ameaçadas. Neste âmbito, foi redigida e publicada 

a carta convite (https://proespecies.eco.br/wp-

content/uploads/2022/01/PE_CC_ListaFauna_Estadual_vfinal_SC041587.pdf) para 

organizações que tenham interesse em produzir a lista atualizada da fauna ameaçada de 

extinção do Estado do Paraná. 

O contrato com a empresa para assessorar a revisão e atualização da Lista de 

Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná, ação prevista 

no Plano de Ação Territorial Caminho das Tropas Paraná-São Paulo, foi assinado, em junho 

de 2022. Segue a Tabela 5, com o descritivo prévio dos produtos e prazos de entrega dos 

produtos.  

 

Tabela 5. Descrição prévia dos produtos e prazos de entrega dos produtos.  

https://proespecies.eco.br/wp-content/uploads/2022/01/PE_CC_ListaFauna_Estadual_vfinal_SC041587.pdf
https://proespecies.eco.br/wp-content/uploads/2022/01/PE_CC_ListaFauna_Estadual_vfinal_SC041587.pdf
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Objetiva-se ainda com este trabalho: 

- Compilar informações das espécies de fauna que ocorrem no estado do Paraná, para 

subsidiar a avaliação do status de ameaça da fauna estadual (ex. ecologia, área de 

ocorrência, entre outras pertinentes ao processo avaliativo); 

- Realizar consulta ampla e workshops junto a especialistas e atores do terceiro setor para 

a avaliação do status de ameaça da fauna estadual seguindo os critérios estabelecidos pela 

IUCN; 

- Preparar minuta de publicação da lista atualizada com a categoria de ameaça das 

espécies de fauna do estado do Paraná; 

1.3 b) Relatório com informações organizadas e sintetizadas sobre os planos de ação 

Estaduais e Nacionais de proteção à fauna silvestre. 

Previsão de entrega: 2 º trimestre 

Status: entregue 
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Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 2, sem 

alterações. 

 

1.3 c) Protocolo para execução de ações de reintrodução de espécies ameaçadas. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: solicita prazo 

Estado atual:  O protocolo proposto para execução de projetos de reintrodução e reforço 

populacional de espécies ameaçadas no estado do Paraná, busca estabelecer diretrizes 

visando a elaboração de projeto para execução de ações conversação ex situ no estado, 

sendo o uma adaptação do documento de  Diretrizes Para Reintroduções e outras 

Translocações para fins de Conservação, IUCN 2014, dada a importância da temática se 

faz necessário maior aprofundamento na temática, e realização de consulta a especialista, 

com vistas, a estabelecer um protocolo factível de aplicação.  

No trimestre 05, a equipe da GEBD, que tem trabalho em conjunto com o Criadouro 

Conservacionista Onça-pintada no Projeto de reintrodução de Queixadas (Tayassu pecari) 

e Pecari tajacu (cateto) no Parque Estadual das Lauráceas e o Projeto de Reforço 

Populacional de quatis (Nasua nasua) no Parque Estadual das Lauráceas – Paraná, 

visando aqui criar um piloto para o protocolo para execução de ações de reintrodução de 

espécies ameaçadas, avançou na elaboração de base de termo de referência para firmar 

Acordo de Cooperação Técnica com a instituição, atribuindo obrigatoriedades de ambas as 

partes em contrato de 05 anos. Contudo, tendo em vista ser esta uma organização privada, 

a mesma solicitou tempo para apreciação das minutas e avanço no contrato. Portanto, 

solicita-se dilação de prazo, alterando entrega para trimestre 6. 

 

1.3 d) Proposta de metodologia de seleção das áreas para serem cadastradas como ASAS 

e ARAS, bem como estabelecimento de critérios de identificação das espécies a serem 

soltas. 

Previsão de entrega: 3 º trimestre 
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Status: entregue 

Estado atual: Entregue no terceiro trimestre. Foi protocolado em forma de informação de 

apoio, todas as informações acerca da proposta de matriz, e encaminhando ao setor 

responsável atualmente pelo projeto, sendo este o Setor de Licenciamento de Fauna. 

 

1.3 e) Estudo sobre mecanismos de incentivo para apoiar áreas de soltura e reabilitação de 

fauna. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Entregue no terceiro trimestre. Foi protocolado em forma de informação de 

apoio, todas as informações acerca dos mecanismos de incentivos existentes e 

encaminhando ao setor responsável atualmente pelo projeto, sendo este o Setor de 

Licenciamento de Fauna. 

 

ITEM 1.4 – Instrumentalização do programa de espécies exóticas invasoras 

1.4 a) Propor metodologia para monitorar a presença, bem como as ações de prevenção e 

controle de espécies invasoras no Estado. 

Previsão de entrega: 3 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 3, sem 

alterações. Porém, tem passado por análise e testes/pilotos para avaliar aplicação prática, 

o que tem ocasionado discussões e pequenas alterações na metodologia, conforme 

discorre-se abaixo. 

Foi desenvolvida metodologia baseada em quatro etapas. Inicialmente se mapeiam as 

possíveis fontes de dados para a construção da base de informações. Em seguida, se 

orienta como estas informações serão compiladas.  Posteriormente, indica-se a elaboração 

de um banco de dados por meio de um sistema. Por fim, são indicadas outras bases de 
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dados e sistemas de informação que poderiam se comunicar com o sistema do IAT, para 

uma compilação de dados mais robusta.  

Como fonte de dados são considerados duas formas: as fontes internas (informações 

encontradas dentro do próprio Instituto Água e Terra) e fontes externas (dados que 

pertencem a outros órgãos ou instituições), sendo levantadas as fontes que possuem dados 

de flora e fauna simultaneamente, e apenas dados de fauna, sendo necessária uma 

complementação das fontes de dados exclusivos para flora, pela equipe responsável. 

Entretanto, após conversas internas optou-se por elaborar formulários que visem compilar 

as ações de controle, detecção e resposta rápida de espécies exóticas invasoras em 

unidades de conservação estaduais, cuja validação e aprovação final de metodologia 

devem ser feitas ao longo do próximo trimestre. 

 

1.4 b) Proposta de metodologia para Análise de risco com foco em riscos à diversidade 

biológica - Mapeamento de dispersão de javali no Estado do PR com foco nas UCS. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Foi elaborada metodologia base, que servirá como ponto de partida para a 

análise, porém destaca-se que a mesma ainda deverá passar por adaptações, uma vez 

que a partir da obtenção dos dados do SIMAF, solicitado por meio do SPI: 19.265.104-2 

será possível rodar a metodologia em programa de estatística, e analisar a efetividade da 

metodologia proposta. 

A metodologia base, já apresentada no relatório do trimestre 04, consiste em identificar, 

controlar, e, quando possível, erradicar, de modo a impedir sua dispersão e 

estabelecimento, de acordo com a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), 

espécies exóticas invasoras, em especial no Paraná, javalis e porcos-ferais, que fazem 

parte da seleta lista das 100 piores EEI do mundo, causando uma série de impactos 

ambientais e socioeconômicos. 

Considerando as áreas de proteção ambiental, temos seis Parques Estaduais com registros 

de ocorrência dos porcos ferais, a saber: 
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• Parque Estadual Mata de São Francisco, onde estima-se que há 200 javalis nesta área; 

• Parque Estadual de Vila Velha, onde estima-se que haja 400 javalis vivendo em 3.122 

hectares do parque; 

• Parque Estadual Mata dos Godoy, há registros de grupos com até 26 indivíduos; 

• Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo; 

• Parque Estadual Lago Azul; 

• Parque Estadual dos Campinhos. 

 

Dentre os inconvenientes causados pelas invasões de javalis no Paraná e que geram 

conflitos entre animal e ser humano, podemos citar ataques às lavouras de milho, feijão, 

soja, batata e mandioca, além de registros de ataques à criação de ovelhas, porcos 

domésticos e destruição de cercas. Dados os inúmeros prejuízos causados pelos javalis e, 

para que possamos seguir as prerrogativas da CDB, e fazer o correto e efetivo manejo da 

espécie no Paraná, é de suma importância o mapeamento de ocorrência da espécie no 

estado. Para isso, é relevante entender a biologia e ecologia do javali, que estão 

diretamente relacionadas com a utilização do espaço. 

Em suma, a direção e a intensidade da dispersão dos indivíduos são influenciadas 

por inúmeros fatores, como paisagem, ambiente, habitat, densidade populacional, 

condições climáticas e quantidade de machos e fêmeas no grupo. A área de vida para 

machos varia de 120-150 km2 e 40-60 km2 para fêmeas. Machos viajam até 300 km, 

enquanto as fêmeas dispersam cerca de 100 km. 

Nesse contexto, considerando a competência do Instituto Água e Terra (IAT) quanto 

à gestão de espécies exóticas invasoras dentro das Unidades de Conservação (UC) 

estaduais, apresenta-se uma metodologia para identificar os focos de ocorrência do porco 

feral ou javali (Sus scrofa) no Paraná, em especial nas UCs e no entorno delas, e posterior 

análise do risco de invasão, através de vetores e vias de dispersão, nas UCs onde ainda 

não foi detectada sua ocorrência, prevenindo, assim, sua expansão geográfica no Paraná. 

Considerando a situação atual da invasão do javali no estado do Paraná, propôs-se 

a utilização da série de dados de ocorrência da espécie, entre os anos 1960 a 2022, para 

o estudo da evolução espaço-temporal do Sus scrofa no estado do Paraná no intervalo 

analisado. 
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Em função da dificuldade de se conter o avanço da invasão, pode-se salientar a 

estatística scan (ou de varredura), que visa avaliar estatisticamente o objeto de estudo no 

espaço geográfico para apoiar o processo de tomada de decisão e assim evitar uma 

possível introdução onde o javali não ocorra. Nesse sentido, a técnica de detecção e 

hierarquização de clusters demonstra-se como um recurso importante para identificação 

das áreas que demandam maior atenção. 

Desse modo, a detecção e hierarquização de clusters espaço temporais 

significativos, o conhecimento das co-variáveis que explicam esses agrupamentos e a 

representação dos resultados através de tabelas e cartas, será útil para a identificação de 

locais prioritários de intervenção, ou seja, é uma ferramenta vantajosa para auxiliar o 

planejamento e execução de ações de acordo com as características locais, aumentando 

a eficiência de combate ao javali. 

➔ Bases de dados para coletar pontos de ocorrência e fazer o mapeamento: 

• Dados do Projeto Porcos Ferais 

• Dados do SIMAF 

• Sites de caça de javali 

• Dados de portais de biodiversidade 

• Diagnosticar a ocorrência e abundância de javalis em UCs estaduais. 

➔ Variáveis e co-variáveis a serem utilizadas na análise de risco (O software SATSCAN 

9.6 exige que as co-variáveis sejam representadas por números inteiros): 

• tipo de vegetação (FOD, FOM, FES, campos, cerrado) 

• variáveis climáticas (precipitação, temperatura) 

• Uso do solo (agricultura, floresta, reflorestamento, mangue, restinga) 

• sexo. 

 

O termo risco, nesta metodologia, se refere à possibilidade de invasão de porcos 

ferais em Parques Estaduais que não apresentam ocorrência dessa espécie. Para isso será 

utilizado um método para realizar a identificação de áreas de risco através de análises de 

varredura (scan) que consiste em localizar geograficamente aglomerados (clusters) de 

eventos que estão ocorrendo em uma determinada área.  
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Para realizar tal análise utiliza-se o software SatScan para definir geograficamente 

as áreas de incidência dos javalis enquanto o software QGis realiza análises gráficas 

descritivas dessas áreas de riscos. 

Foi solicitada revisão para entrega no 6º trimestre, devido a necessidade de rodar piloto 

com dados externos para validação da metodologia. 

 

1.4 c) Propor matriz para rede de colaboradores especialistas em grupos EEI (organizar 

bando de dados). 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: No Brasil o estado do Paraná tomou a dianteira no controle de espécies 

exóticas invasoras, com ações de controle realizadas em Unidades de Conservação 

estaduais.  

O Programa do Estado do Paraná para Espécies Exóticas Invasoras visa prevenir a 

introdução de novas espécies que tenham potencial de invasão e empreender ações para 

controlar e/ou erradicar as que já se encontram no estado. O Instituto Água e Terra - IAT, 

autarquia ambiental, reconhece que para tratar de invasões biológicas com a amplitude 

necessária, é fundamental o estabelecimento de parcerias com outros setores da gestão 

pública nas três esferas, além de buscar o apoio de ONGs, do setor privado e da sociedade 

civil. 

É preciso que técnicos da área ambiental, assim como o público, tenham conhecimento 

sobre plantas e animais exóticos que causam danos e adequar o manejo de sistemas 

produtivos que utilizam espécies exóticas invasoras, entre outras ações. Para isso é preciso 

melhorar a percepção pública de que a contribuição de todos é fundamental para que o 

Programa atinja os objetivos propostos.  

Para enfrentar as demandas geradas e dar continuidade às ações do Programa, o IAT criou 

uma rede de colaboradores ao Programa do Estado do Paraná para Espécies Exóticas 

Invasoras para dar apoio no enfrentamento do problema. A rede de colaboradores busca 

engajar pessoas desde o manejo em campo até a elaboração de normativas específicas e 
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a emissão de pareceres técnicos até a divulgação e a realização de palestras educativas 

ou informativas. 

A rede é composta por colaboradores voluntários que se cadastram para poderem 

desenvolver atividades que possuam afinidade e conhecimento. A base de dados da rede 

de colaboradores tem por principal função armazenar e permitir buscas de dados referentes 

aos colaboradores e vincular os colaboradores às atividades que os mesmos optarem por 

desenvolver na rede.  

No 2022, procedeu-se a atualização da rede, a qual teve como objetivo atualizar os dados 

cadastrais dos colaboradores e para a obtenção de novos participantes. Foi feita de forma 

online com envio de carta convite que possuía o propósito de convidar os participantes a 

manifestarem seu interesse em continuar compondo a rede de colaboradores, a atualização 

de seus dados cadastrais e as atividades que gostariam de desenvolver. Para novos 

participantes, a carta convite teve o intuito de convidar a compor a rede como colaborador. 

Os dados dos foram coletados por formulário online, enviados por e-mail aos participantes. 

As respostas coletadas em formulário foram tabuladas inseridas em uma planilha de dados. 

A planilha de dados segue uma lógica para que as informações possam ser filtradas 

conforme o interesse da obtenção das informações.  

Para atualização foi organizada lista com dados de 65 colaboradores iniciais, e 47 novos 

colaboradores, e realizada a consulta a todos.  A rede de colaboradores é atualmente 

composta por 57 especialistas de diversas áreas da fauna, flora e ecologia. São 32 

atividades disponíveis distribuídas entre os colaboradores. Ademais, buscando tornar a 

planilha com os dados da rede mais interativa e dinâmica, houve uma reorganização, 

dispondo os dados de maneira mais dinâmica e inclusão de filtros nas colunas, para maior 

agilidade nas pesquisas realizadas.  

A organização do banco de dados de colaboradores em espécies exóticas invasoras, tem 

a função principal de armazenar nomes e dados relacionados e facilitar a busca de 

informações sobre os colaboradores, que devem estar vinculados às atividades que os 

mesmos optarem por desenvolver na rede. 

Em suma, o banco de dados visa facilitar a seleção de pessoas por atividades selecionadas, 

assim como de contatos de e-mail ou telefone para atender demandas do Programa 
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Estadual de Espécies Exóticas Invasoras por tema ou por área geográfica. Assim sendo, a 

facilitação das buscas pelos usuários do sistema é de suma importância e requer uma 

interface que viabilize as buscas sem necessidade de conhecimento técnico de 

programação ou operação de bases de dados. Será elaborado termo de referência para 

manutenção da rede de colaboradores de espécies exóticas invasoras, com instruções de 

gestão e atualização da rede. 

 

1.4 d) Relatório com Minuta de Marcos Legais regulatórios para prevenção e controle de 

espécies invasoras no Estado. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: O Instituto Água e Terra, como responsável pela conservação da 

biodiversidade no Estado do Paraná, reconhecendo a gravidade do problema das invasões 

biológicas, tem buscado tratar da problemática. Assim, em 2005 foi planejado o “Programa 

do Estado do Paraná para Espécies Exóticas Invasoras”, desde então vem sendo 

desenvolvidas ações mitigadoras, de prevenção e controle de espécies exóticas.  

Sendo assim, o estabelecimento de Minutas de Marcos Legais regulatórios para prevenção 

e controle de espécies invasoras no Estado é uma importante estratégia, dadas as 

especificidades de cada temática, sugerimos que as normativas sejam elaboradas 

separada. Devendo ser apresentadas propostas de regulamentação para prevenção e 

controle de espécies de flora invasoras no Estado, bem como as regulamentações para 

prevenção e controle de espécies de fauna invasoras no Estado. 

Buscando elaborar regulamentação para o uso de espécies da flora enquadrados na 

Categoria II da Portaria do IAP 59/2015, que define a lista de espécies exóticas invasoras 

do estado do Paraná, foi criado Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Portaria IAT nº149 

de 10 de maio de 2022, dando continuidade aos trabalhos elaborados anteriormente por 

integrantes do Comitê Gestor do Programa Estadual de Espécies Exóticas Invasoras, 

realizou três reuniões, concluindo então os textos com as definições de como as espécies 

podem ser utilizadas em condições controladas, com restrições especificas, finalizando com 

a proposição de três minutas de Portaria conforme abaixo:  
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a) Pinus spp. (pínus).  

b) Gramíneas: espécies exóticas invasoras do gênero Urochloa, conhecidas pelo nome de 

braquiária, Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá), Megathyrsus maximus (capim-colonião), 

Melinis minutiflora (capimgordura), Pennisetum purpureum (capim-elefante) somente 

podem ser utilizadas para a finalidade específica de uso forrageiro e Cynodon dactylon 

(capim-bermudas);  

c) Árvores frutíferas, plantas ornamentais e para sombreamento e Acacia mearnsii; 

 

O protocolo n° 18.918.707-6, constam as minutas das Portarias propostas, e as atas das 

reuniões realizadas pelo grupo de trabalho. 

Para elaboração de regulamentação para prevenção e controle de espécies de fauna 

invasoras no Estado, estão sendo elaborados Protocolos destinação de espécies de fauna 

exótica, elaborados com o objetivo de encontrar destinos adequados para espécies 

exóticas, espécies exóticas invasoras e espécies com potencial invasor, presentes no 

Estado do Paraná, oriundas de apreensões ou resgates.  

No protocolo n° 19.407.634-7 constam atas das reuniões realizadas e a solicitação de 

criação de grupo de trabalho com técnicos do IAT e SEDEST. Serão elaborados três 

instrumentos regulatórios visando o estabelecimento dos protocolos propostos, que serão: 

Resolução Conjunta SEDEST e IAT, Portaria IAT, e Orientação Técnica. 

 

1.4 e) Normativas e materiais de difusão que abordem as informações técnicas visando 

estimular e subsidiar a substituição de EEI por espécies nativas ou EE não invasoras. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: não será entregue 

Estado atual: Em 2018, houve elaboração por meio de consultoria externo do Guia 

para a Gestão de Espécies Exóticas Invasoras por Prefeituras Municipais, o qual teve sua 

revisão e diagramação retomadas em 2022, entretanto o Guia busca fornecer amparo 

técnico para tomada de decisão por parte dos municípios em ações relacionadas a exóticas.  
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Em 2021, por meio do OFÍCIO DIPAN nº 237/2021, foi proposto a Copel, pelo 

reconhecimento do trabalho da instituição aos municípios paranaenses nas questões 

ligadas à arborização urbana e considerando que a proteção da biodiversidade é uma 

atribuição comum entre os entes do Poder Público, setor privado e da sociedade civil, 

parceria na elaboração e divulgação da Lista de espécies ornamentais alternativas às 

espécies exóticas invasoras, com ganhos mútuos  em função da demonstração prática de 

responsabilidade ambiental. A elaboração da lista deverá contar com a contratação de 

consultoria especializada e diagramação do material para disponibilização ao público em 

geral.  Contudo, não houve avanços com a Copel quanto à contratação, o que inviabiliza a 

entrega do produto. 

 

1.4 f) Relatório com metodologia para difundir Informações para monitoramento precoce de 

EEI, envolvendo a comunidade (app fauna e flora). 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: solicita prazo 

Estado atual: Como metodologia de difundir informações visando o monitoramento precoce 

de EEI, envolvendo a comunidade, a sugestão é que seja elaborado aplicativo que possuirá 

como foco o mapeamento de EEI, com objetivo de, a partir de observações da população 

em geral e dos pesquisadores especialistas em EEI, alertar sobre a presença de espécies 

exóticas invasoras, possibilitando ações de vigilância e prevenção do órgão ambiental 

quanto ao estabelecimento dessas espécies. Foi iniciada a minuta do escopo do aplicativo, 

entretanto se faz necessário um diálogo com o NIGI ou com SIMEPAR, para maior 

detalhamento das questões operacionais e técnicas referentes à concepção do aplicativo. 

Sendo assim, tendo em vista que a parte metodológica foi concluída e cabe agora ajustes 

quanto aos sistemas, solicitamos dilação de prazo, alterando entrega para trimestre 6. 
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Figura 2: Tela inicial aplicativo de monitoramento de EEIs 

 

ITEM 1.5 - Estímulo a manutenção da qualidade e criação de RPPNs 

1.5 a) Metodologias e modelos de Planejamento e gestão de RPNNs, (integrando as 

comunidades científicas locais, quando possível, no apoio a sua elaboração) – PM + Piloto 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual:  

Conforme relatado no Relatório do Trimestre 4, foi publicado, através da Portaria IAT nº 

371, de 24/11/2021, Roteiro Metodológico único para elaboração de Planos de Manejo de 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN. Tal documento foi diagramado e 
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publicado em versão final no site do IAT, assim como foi elaborado e disponibilizado no site 

o Formulário editável do Roteiro Metodológico, base para elaboração do Plano de Manejo. 

O Plano de Manejo piloto de uma RPPN, no entanto, depende de terceiros, uma vez que 

uma RPPN é uma unidade de conservação de caráter particular, cujo proprietário tem 

responsabilidade realizar os procedimentos de gestão necessário, como aportar recursos. 

Sendo assim, a equipe segue dando assessoramento aos interessados, porém ainda não 

teve oportunidade de homologar um plano de manejo de RPPN já seguindo o novo roteiro 

metodológico definido, ato que será fomentado ao longo dos próximos trimestres. 

 

1.5 b) Estudo e proposições de mecanismos de reconhecimento público aos proprietários 

de RPPNs, tais como: Selo – Certificados. 

Previsão de entrega: Contínuo. 

Status: entregue 

Estado atual:  

Conforme relatado no Relatório do Trimestre 4, foram entregues diversos mecanismos de 

reconhecimento de proprietários de RPPNs, tais como: 

1. Concessão de Títulos de Reconhecimento por Relevantes Serviços Ambientais 

prestados à coletividade pela ação voluntária em prol da conservação da biodiversidade 

para 19 RPPNs do estado. 

2. Concessão de Comenda por Relevantes Serviços prestados à Biodiversidade pelas 

RPPNs Itaqui, Itaqui I, Itaytyba e Sebastião Aguiar. 

3. Cartas de agradecimento aos proprietários de RPPNs que participaram do Projeto 

PSA/RPPN – Edital nº 01/2018. 

 

1.5 c) Ações visando a estimular o ecoturismo nas RPPNs. 

Previsão de entrega: Contínuo. 

Status: entregue 
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Estado atual: Conforme destacado acima, por ser uma Unidade de Conservação de 

domínio privado, os proprietários de RPPNs têm autonomia quanto à opção de desenvolver 

ações de ecoturismo. Assim, o papel do IAT é de trabalhar em ações de estímulo e 

visibilidade às RPPNs paranaenses. Até o momento foram lançadas 5 matérias, em 

parceria com a Assessoria de Comunicação, valorizando as RPPNs paranaenses, 

conforme relatado no Relatório do Trimestre 4. 
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3. COMPONENTE 02 – RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 

 

ITEM 2.1 - Elaborar Metodologia, coleta de dados, planej. sistema de monitoramento 

de áreas restauradas e de ganho de vegetação pela regeneração natural. 

2.1 a) Equipe técnica multidisciplinar estabelecida para definição de metodologia e sistemas 

para registro e acompanhamento das ações de restauração nas áreas assistidas pelo 

programa de Mudas do IAT. – registro de reuniões e resultados de oficinas. 

Previsão de entrega: 2 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 4, sem 

alterações. 

Câmara técnica para discussão da atividade composta por: Andrey Araújo dos Santos, 

Carolina Machado da Rosa, Eduardo Abilhoa Mattar e Mauro Scharnik. 

Reuniões registradas: 06/04/2022; 05/05/2022; 17/05/2022. 

 

2.1 b) Documento da Proposta de orientação técnica sobre sistema de monitoramento. 

Previsão de entrega: 4 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 4, sem 

alterações. 

A Gerência de Áreas Protegidas proveu suporte a Gerência de Restauração 

Ambiental, indicando unidades de conservação prioritárias para restauração e 

monitoramento, assim como disponibilizando shapefiles e acompanhando visitas técnicas. 

Recomenda-se a inserção de um novo produto no SIGABIO, um roteiro de atributos 

de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), sendo este necessário para 

aplicabilidade do sistema de monitoramento. 
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ITEM 2.2 - Elaborar Metodologia para a Definição de áreas prioritárias para 

restauração. 

2.2 a) Equipe técnica multidisciplinar estabelecida para definição de metodologia, 

indicadores e valores referência para definir áreas prioritárias de restauração – registro de 

reuniões e resultados de oficinas. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: A equipe técnica sofreu alterações em decorrência da saída dos participantes 

Carolina Machado da Rosa e Eduardo Abilhoa Mattar, sendo composta então por Andrey 

Araújo dos Santos, Mauro Scharnik, Roberta Scheidt Gibertoni e Thiele Sides Camargo. 

Foi discutido a metodologia e definido os critérios para a definição de áreas prioritárias para 

a restauração. Como resultado ficou definido como escala de prioridade de áreas 

prioritárias para restauração: APP’s, Mananciais e lagos, Fitofisionomias (conforme grau de 

cobertura: I – Floresta Estacional Semidecidual, II – Floresta Ombrófila Mista e III – Floresta 

Ombrófila Densa, UC’s/RPPN’s, Zonas de amortecimento, Condição do solo (erosividade 

e erodibilidade), Formação de corredores ecológicos (considerando as áreas estratégicas 

para conservação e restauração da biodiversidade no Estado do Paraná), respectivamente. 

 

2.2 b) Documento de Proposta de orientação técnica com critérios de elegibilidade. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Foram definidos critérios, será agendada reunião com o SIMEPAR para 

construção dos mapas e elaboração do produto final. Entrega será realizada no Trimestre 

6. 

 

ITEM 2.3 - Elaborar Metodologia para formar banco de áreas para restauração. 
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2.3 a) Estudo dos critérios de funcionamento e acessibilidade ao banco de dados; Banco 

de dados inicial estabelecido e disponível ao público. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no trimestre 6. 

 

ITEM 2.4 - Estabelecimento de programa de apoio para regularização ambiental de 

imóveis rurais – PRA 

2.4 a) Equipe técnica para estabelecer procedimentos de análise de Projetos de 

Restauração de Áreas Degradadas - registro de reuniões e resultados de oficinas. 

Previsão de entrega: 4 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 4, sem 

alterações. 

Câmara técnica para discussão da atividade composta por: Andrey Araújo dos Santos, 

Carolina Machado da Rosa, Eduardo Abilhoa Mattar e Mauro Scharnik. 

Reuniões registradas: 06/04/2022; 17/05/2022. 

 

2.4 b) Diagnóstico sobre questões ambientais das propriedades para definição de método 

de restauro. Chave de tomada de decisão para elaboração de projetos de restauração. 

Previsão de entrega: 1 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 1, sem 

alterações. 
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2.4 c) Diagnóstico sobre questões ambientais e econômicas das propriedades para 

definição de método de restauro com SAFs. Estudo do levantamento de atividades 

agrícolas nas diferentes regiões para auxiliar nos modelos a serem implantados nas 

propriedades de acordo com aptidão regional. Mapa com indicação de quais produtos são 

adequados para cada região. 

Previsão de entrega: 4 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto entregue e relatado no Relatório do Trimestre 04.  

Foi elaborado o Mapa com indicação de quais produtos são adequados para cada região. 

O Mapa foi elaborado e está disponível em: 

https://geopr.iat.pr.gov.br/portal/apps/opsdashboard/index.html#/c11b650e424843768e41

c2ebc6a4c448 

 

ITEM 2.5 - Estabelecer critérios de áreas resilientes para a regeneração natural 

2.5 a) Equipe técnica para discutir e estabelecer critérios para áreas potenciais de 

regeneração natural - registro de reuniões e resultados de oficinas 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: solicita prazo 

Estado atual:  

A equipe técnica sofreu alterações em decorrência da saída dos participantes Carolina 

Machado da Rosa e Eduardo Abilhoa Mattar, sendo composta então por Andrey Araújo 

dos Santos, Mauro Scharnik, Roberta Scheidt Gibertoni e Thiele Sides Camargo. 

Foram estabelecidos os critérios para identificação de áreas resilientes que seguem na 

seguinte ordem: Verificação do uso do solo, Relevo, Distância máxima entre fragmentos 

florestais*, Idade dos fragmentos florestais**, Condições pedoclimáticas. 

* Necessário estudo de áreas modelo de diferentes fitofisionomias pelo SIMEPAR para 

definir o valor máximo; 
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** Dependerá do produto: 1.1e), 1.2a) pois está sendo confeccionado o mapa que será 

base para os atributos dos produtos 2.2, 2.3, 2.5, 2.6. 

Sendo assim, solicita-se dilação de prazo, tendo em vista que é um produto atrelado e 

dependente de outros com maior prazo de entrega. 

 

2.5 b) Proposta de mapa de áreas potenciais, condicionado ao uso atual do solo.  

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no trimestre 6. 

 

ITEM 2.6 - Estabelecer as bases para Sistema de ACS e matrizes florestais para 

conservação e restauração 

2.6 a) Indicação das áreas relevantes ao estabelecimento de matrizes florestais nativas. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no trimestre 6. 

 

2.6 b) Indicação das áreas relevantes ao estabelecimento de matrizes florestais nativas em 

Unidades de Conservação Estaduais. Dados compilados de matrizes florestais em UCs 

existentes no estado. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no trimestre 6. 

 

2.6 c) Dados compilados de matrizes florestais nativas existentes no Estado. 
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Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no trimestre 6. 
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4. COMPONENTE 03 – ÁREAS PROTEGIDAS 

 

ITEM 3.1 - Metodologia, instrumentalização, coleta de dados, análise, planejamento 

do sistema de gestão das Unidades de Conservação 

 

3.1 a) Fases 1 e 2 da Plataforma CEUC em produção, com cadastramentos das Unidades 

de Conservação. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: 

A Fase 1 do CEUC já está em operação nos últimos trimestres e tem pequenas sofrido 

alterações cotidianas, com vistas a melhorar a visualização e utilização do usuário, visando 

oferecer um sistema completo na Fase 2. 

Ao longo do Trimestre 5 foram cadastradas mais 05 UCs no sistema CEUC pelos 

Municípios que possuem UCs Municipais e/ou RPPNs em seus territórios. No total, 363 

UCs estão cadastradas no sistema e aptas a serem avaliadas (Tabela 6). O sistema 

permanece aberto para novos cadastros. 

Tabela 6 - Total de UCs cadastradas no sistema CEUC até 31/08/2022 

Categoria 

Esfera de 

Reconhecime

nto 

Quantidade 

Estação Ecológica - EE 

Reserva Biológica - REBIO 

Parque 

Monumento Natural - MN 

Refúgio de Vida Silvestre - RVS 

Área de Proteção Ambiental - APA 

Estadual 70 

Federal 18 

Municipal 124 



                                                      
 
  
    
 

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100 

Área de Relevante Interesse Ecológico - 

ARIE 

Floresta 

Reserva Extrativista - RESEX 

Reserva de Fauna - REFAU 

Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável - RDS 

Área Especial de Interesse Turístico - 

AEIT 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) 

Estadual 133 

Federal 4 

Municipal 14 

Total 363 

 

Foi ainda realizado o lançamento da Portaria IAT nº 186, de 02/06/2022, que trata da 

revisão de itens específicos da Portaria IAP nº 263/1998, e determina a obrigatoriedade do 

registro das Unidades de Conservação que integram o Cadastro Estadual no sistema 

eletrônico do CEUC, e ainda a obrigatoriedade dos Municípios realizarem o registro das 

UCs Municipais e RPPNs (Atividade concluída). 

Também foi realizada a avaliação dos cadastros, atendendo às demandas internas da 

DIPAN, cuja prioridade na avaliação dos cadastros atualmente está sendo nas UCs 

Estaduais. Para a análise desses cadastros, está sendo realizado o comparativo com o 

Diagnóstico das Unidades de Conservação do Paraná da GEAP e com os arquivos físicos 

das UCs para complementação de informações, além de contatos com os gestores e 

Escritórios Regionais. No mês de agosto, foi concluída a análise das 70 UCs Estaduais, 

tendo sido construída uma planilha para embasar a resolução desses dados incompatíveis, 

bem como para documentar outras informações faltantes. 

Foi realizada a reestruturação da relação das UCs Estaduais classificadas por Grupo de 

Proteção, Domínio e Plano de Manejo através da Informação Técnica de Apoio DIPAN nº 
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168/2022, e iniciada a resolução das lacunas identificadas na análise dos cadastros das 

UCs Estaduais, através da busca direta das informações faltantes de cada UC. 

Foi elaborado “Termo de Referência para contratação de serviço de demarcação 

topográfica georreferenciada, levantamento da situação dominial, análise documental, 

cadastramento físico e avaliação de imóveis que compõem as Unidades de Conservação 

Estaduais do Paraná”. O documento prévio foi finalizado e enviado à Diretoria do Patrimônio 

Natural e à equipe para contribuições. 

 

3.1 b) Informação técnica contendo a matriz de categorização de UCs do Estado do Paraná 

acrescendo categorias não existentes. 

Previsão de entrega: 1 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 1, sem 

alterações. 

A matriz de categorização de UCs do Estado do Paraná, acrescendo categorias não 

existentes, foi aplicada diretamente na minuta do SEUC, que foi encaminhada para análise 

jurídica (Processo 17.499.982-1), quanto a possibilidade de aplicação prática e possível 

encaminhamento para validação em formato de lei.  

Foi elaborada a Informação Técnica DUC 26/2021 quanto as considerações sobre o 

atual formato das categorias de unidades de conservação estaduais, sugerindo, dentre 

outros, a criação de categorias como o Território Faxinalense, de forma a regularizar as 

áreas das 29 ARESURs existentes no Paraná, assim como das Áreas de Proteção 

Ambiental de Mananciais, de forma a preservar os espaços que tem como maior objetivo 

proteger represas e captadores de água. 

Soma-se a isso ao trabalho do GT de Recategorização de UCs do Estado do Paraná, 

desenvolvido pelos técnicos da Diretoria de Patrimônio Natural, com finalidade de avaliar 

se as unidades de conservação se enquadram em alguma categoria existente ou há 

necessidade de criação de categorias novas, chegando-se à conclusão de que sim, há esta 

necessidade. Processo: 16.838.327-4. 
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3.1 c) Minuta de lei e instrumento regulamentador do Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação. 

Previsão de entrega: 2 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 2, sem 

alterações. 

O projeto de lei do Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC contou 

com as contribuições de todas as Gerências da Diretoria de Patrimônio Natural e foi 

finalizado durante o 2º trimestre do SIGABIO, conforme previsto no planejamento, e 

encaminhado para análise do Departamento Jurídico da SEDEST. Processo: 17.499.982-

1. 

 

3.1 d) Proposta para os modelos de gestão das Unidades de Conservação em consonância 

com o SNUC. 

Previsão de entrega: 4 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 4, sem 

alterações. 

Foi proposto através da Informação de Apoio DUC 159/2022 como modelo de gestão 

de unidades de conservação em consonância com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, a gestão compartilhada, possibilidade de parceria que pode ser firmada por 

meio de convênio, acordo de cooperação ou termo de fomento, e que visa, de forma 

desburocratizada, compartilhar as atribuições da gestão das unidades de conservação 

estaduais com prefeituras e/ou organizações da sociedade civil organizadas.  

A gestão compartilhada é o melhor caminho encontrado, primeiramente por ter as bases 

legais bem estabelecidas, porém muito menor complexidade jurídica, onde cada parceiro 

pode apoiar o Estado de acordo com seus objetivos, recursos e know-how.  
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Atualmente o Estado tem 4 gestões compartilhadas sem transferência direta de 

recursos firmadas e negocia pelo menos mais 3, o que totalizaria 10% do total das unidades 

de conservação estaduais existentes atualmente (70). 

 

3.1 e) Banco de dados de pesquisas realizadas nas Unidades de Conservação 

implementado. 

Previsão de entrega: 3 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 3, sem 

alterações. 

As pesquisas realizadas em UCs têm sido mapeadas e divididas entre anuências e 

renovações, assim como separadas por unidade de conservação, e ainda por ano. Os 

pesquisadores se comprometem a enviar o resumo do projeto de pesquisa, assim como 

resultados e documentos resultantes das pesquisas nos locais.  

Já há um acordo e faz parte das conversas que as pesquisas sejam incluídas na 

plataforma do CEUC e futuramente componham o SIGABIO. Atualmente o banco é 

disponibilizado através do site: https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Pesquisas-Cientificas-em-

Unidades-de-Conservacao 

 

3.1 f) Proposta de metodologia de Planos de Gestão de Segurança para o Uso Público em 

UCs. 

Previsão de entrega: 4 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 4, sem 

alterações. 

Foi proposta uma metodologia através da Informação de Apoio DUC 158/2022, onde foi 

detalhado e procurado sanar os principais problemas referente a segurança encontradas 
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nas unidades de conservação estaduais, sob o âmbito do visitante, ou seja, em casos de 

emergência, quais telefones ligar, bases, hospitais e comércios mais próximos, assim como 

uma ficha prévia de cada trilha da UC, onde conste duração, dificuldade, tipo de piso e 

cuidados indicados. Cabe agora, em um segundo passo, a elaboração do Plano para todas 

as trilhas e UCs estaduais com visitação. 

 

3.1 g) Proposta de metodologia de controle de visitação e agendamento nas UCs prevendo 

a conectividade das mesmas. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído, metodologia proposta disponível na Informação Técnica 

de Apoio DIPAN Nº 288 / DUC Nº 273. 

Atualmente, o controle de visitantes é realizado por meio do preenchimento de uma 

ficha de cadastro que se encontra disponível no centro de visitantes e/ou recepção. A ficha 

é preenchida pelo visitante, sendo necessário a inclusão de dados pessoais, telefone de 

contato, telefone de emergência e demais informações necessárias, de acordo com as 

especificidades da Unidade. A ação é demorada e acaba levando um certo tempo, além de 

gerar filas e comprometer o controle dos visitantes. 

Diante do exposto, o desenvolvimento de metodologias de controle de visitação e 

agendamentos nas Unidades de Conservação tornam-se uma ferramenta de grande 

relevância, contribuindo de forma significativa na rotina e dia-a-dia dos funcionários. 

Visando promover melhorias na gestão das Unidades de Conservação propõe-se aqui 

metodologia para controle de visitação e agendamento nas Unidades de Conservação.  

O projeto piloto consiste na disponibilização de uma ficha de cadastro online, 

elaborado por meio da ferramenta Google Forms, a ser preenchido previamente pelos 

visitantes.  

A ficha de cadastro online será disponibilizada para cada Parque, cada dia e cada 

trilha. A especificação proposta permitirá a realização de maior controle de visitantes nas 

trilhas, respeitando a capacidade de carga diária determinada no Plano de Manejo. 
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Figura 3 – Metodologia de Agendamento via GoogleForms 

 

O modelo proposto baseia-se nas fichas já utilizadas na recepção. Trata-se de uma 

ferramenta de fácil acesso, controle e fácil preenchimento. No entanto, é uma ferramenta 

limitada, não possibilitando tratativas e cobranças, por exemplo. Dessa forma, caso a 

implementação da ferramenta tenha sucesso, propõe-se abertura de tratativas junto à 

Celepar para a criação de um site, concentrando todas as informações, tais como 

geolocalização das Unidades de Conservação, principais atrativos, agendamento das 

trilhas e demais informações pertinentes.  

 

3.1 h) Programa de Voluntariado nas UCs implantado. 

Previsão de entrega: 2 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 2, sem 

alterações. 

O Programa de Voluntariado em UCs já se encontra implantado, sendo que o 

interessado pode se cadastrar pelo site do Instituto Água e Terra, indicando datas, locais e 

funções em que gostaria de atuar. O Instituto Água e Terra se responsabiliza pelo 
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alojamento, alimentação e seguro de vida dos voluntários. Como fruto do Programa já 

houve a realização de mutirões de reparos de trilhas e de resgate de visitantes perdidos. 

No momento, apenas durante o ano de 2022 já tivemos cerca de 300 voluntários 

participantes do Programa. 

 

3.1 i) Proposta de metodologia de cálculo, monitoramento e fiscalização de Medidas 

Compensatórias. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no 6º trimestre. 

 

ITEM 3.2 - Instrumentalização do Uso público em UCS 

3.2 a) Implantar sistemática de monitoramento da execução dos contratos de delegação de 

UCs de Proteção Integral. 

Previsão de entrega: 3 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 3, sem 

alterações. 

Atualmente a GEAP administra e fiscaliza 05 delegações de uso, sendo estas o 

Parque Estadual de Vila Velha (concessão), o Monumento Natural Salto São João (gestão 

compartilhada), o Parque Estadual Vitório Piassa (gestão compartilhada), o Parque 

Estadual Vale do Codó (gestão compartilhada), a Floresta Estadual Metropolitana (gestão 

compartilhada) e o Parque Estadual João Paulo II (gestão compartilhada).  

Para gerir esta fiscalização de forma rápida e efetiva, a equipe elaborou diversos 

checklists, de acordo com os contratos celebrados, de forma a garantir que os prazos e 

planos de trabalho sejam cumpridos integralmente. Há discussões quanto à possibilidade 
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futura de que estes checklists passem a compor plataforma ou aplicativo, para geração de 

fichas automáticas e interativas de vistorias técnicas. 

 

3.2 b) Base de dados com informações das UCs que irá compor diferentes canais, para 

acesso por parte dos visitantes, de forma interativa. 

Previsão de entrega: 4 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 4, sem 

alterações. 

Foram coletadas diversas informações referentes as unidades de conservação 

estaduais e sistematizadas em planilhas do excel para fácil acesso dos integrantes do 

Instituto Água e Terra, as quais assim que houver sistema abrangente disponível poderão 

ser alimentadas. Carece naturalmente de maiores ajustes e constante atualização, uma vez 

que os chefes de unidades de conservação e os horários de funcionamento das mesmas 

mudam constantemente. 

Destaca-se que, em geral, a maioria das informações já consta no site do Instituto 

Água e Terra (https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Unidades-de-Conservacao-Estaduais-

abertas-visitacao), porém agora sistematizadas e atualizadas, assim como definidos os 

parâmetros fundamentais e necessários para informar o visitantes. Estas informações 

poderão no futuro estar disponibilizadas em um formato de dashboard, aplicado a 

plataformas como o CEUC, futuramente o SIGABIO e eventualmente aplicativos e outros 

portais que trabalhem com o setor. 

 

3.2 c) Propor metodologia e organizar as informações visando criar uma ferramenta no 

sistema que permita o cadastro dos serviços sustentáveis localizados no entorno da UC, 

visando mapear e divulgar os empreendedores sustentáveis que fornecem serviços tais 

como como pousadas, restaurantes, turismo de aventura entre outros. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 
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Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no 6º trimestre. 
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5. COMPONENTE 04 – INCENTIVOS E INOVAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO 

 

ITEM 4.1 - Aperfeiçoar o ICMS Ecológico 

4.1 a) Roteiro para o programa de cálculo dos Fatores Ambientais do ICMS – Ecológico. 

Previsão de entrega: 3 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: O roteiro foi apresentado no trimestre III e foram feitas atualizações pontuais 

na planilha de cálculo quando da apuração dos Fatores Ambientais para 2023, no trimestre 

IV, principalmente por conta das alterações na Portaria IAP 263/1998, acarretadas pela 

publicação da Portaria IAT 186/2022. No trimestre V, foi proposta a consolidação de uma 

base de dados vetoriais específica para o ICMS Ecológico e, com uso dessa base e dos 

dados e processamentos consolidados através da Informação de Apoio 026/2022 - 

IAT/DIPAN/GEBD e da planilha de apuração atual, pretende-se testar alguns formulários 

ESRI, através do NGI do IAT, como alternativas para o sistema de cálculo dos Fatores 

Ambientais. 

 

4.1 b) Apuração dos Fatores Ambientais e respectivo Relatório de memória de Cálculo, 

consultas de protocolos e atendimentos de representantes dos Municípios e Escritórios 

Regionais. 

Previsão de entrega: 4 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: A apuração dos Fatores Ambientais provisórios pela equipe SIGA-BIO/ICMS-

E foi encerrada com o encaminhamento do protocolo 18.613.949-6 ao Gabinete do Diretor 

Presidente (GDP) do IAT em 21/06/2022, contendo uma Informação Técnica com os 

Fatores Ambientais por Biodiversidade e por Mananciais, bem como minuta de Memorando 

para encaminhamento do material à SEDEST, e minuta de Resolução para publicação dos 

Fatores pela SEDEST. Após a aprovação pelo GDP, foi encaminhada uma planilha com os 

Fatores Ambientais provisórios para a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), através 
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de e-mail ao responsável pela compilação dos Fatores que compõem o Índice de 

Participação dos Municípios no ICMS (IPM). 

Foram analisadas as impugnações dos Fatores provisórios, apresentadas por municípios, 

bem como foram obtidas, após repetidas tratativas com os escritórios regionais do IAT, a 

grande maioria das Tábuas de Avaliação 2022 faltantes e os Roteiros de Vistoria das 

Unidades de Conservação com pedido de inclusão em 2022 (para gerar repasses em 

2023). Foram geradas planilhas com extratos de informações sobre Flor da Serra do Sul, 

conforme demanda do município, e com um resumo geral dos dados do ICMS Ecológico 

por Biodiversidade entre 2019 e 2022, para uso na apresentação geral da Gerência de 

Biodiversidade. 

Por conta da rescisão contratual do Supervisor Técnico do ICMS-E no SIGA-BIO durante o 

trimestre V, especificamente no dia 27 de julho, as respostas às impugnações, a atualização 

da planilha de cálculo com as informações complementares recebidas após os Fatores 

provisórios e o fechamento dos Fatores Ambientais definitivos, foram realizados pela equipe 

da Gerência de Biodiversidade do IAT, mas seguindo os procedimentos e parâmetros 

estabelecidos pela equipe técnica ao longo do período de vigência de parte do contrato 

PSA/RPPN e de todo o SIGA-BIO até então, juntamente com servidores do IAT/DIPAN e 

com o Comitê Técnico-Científico do projeto. 

 

4.1 c) Estudo para subsidiar atualizações na metodologia de distribuição dos recursos do 

ICMS Ecológico. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: Entregue 

Estado atual: Os estudos para subsidiar atualizações na metodologia de distribuição dos 

recursos no ICMS Ecológico por Biodiversidade foram apresentados pela equipe SIGA-

BIO/ICMS-E e discutidos pela equipe DIPAN e pelo Comitê Técnico-Científico do ICMS 

Ecológico, ainda no trimestre III. Propostas pontuais de alteração foram analisadas nos 

trimestres III e validadas no IV, culminando na publicação da Portaria IAT 186/2022, que 

altera itens específicos da Portaria IAP 263/1998. Para subsidiar a decisão de alteração, foi 
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apresentada planilha com simulação do cenário resultante da alteração dos critérios de 

cálculo. 

 

4.1 d) Informações Técnicas, Termos de Referência, cartilhas e demais materiais de apoio 

sobre o ICMS Ecológico. 

Previsão de entrega: contínua 

Status: Entregue 

Estado atual: No trimestre V foi analisada pela equipe SIGA-BIO/ICMS-E a formatação final 

da Cartilha do PSA Municipal, que foi diagramada pela equipe de comunicação da 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST). Após a 

publicação dos Fatores Ambientais provisórios para 2023, foram repassadas ao NGI as 

atualizações necessárias para calibração do Simulador de Repasses na página do ICMS 

Ecológico por Biodiversidade no site do IAT. 

 

4.1 e) Instrução Técnica contendo os modelos de Tábuas de Avaliação e a metodologia de 

cálculo dos escores. 

Previsão de entrega: 4 º trimestre 

Status: Solicita prazo 

Estado atual: Foram incluídas atualizações propostas em reunião do Comitê Técnico-

Científico do ICMS Ecológico em maio (trimestre IV) nas minutas das novas Tábuas de 

Avaliação. O relatório de aplicação dos novos modelos, comparando os resultados de sua 

aplicação com os resultados da aplicação dos modelos vigentes, está em elaboração. 

 

ITEM 4.2 - Aperfeiçoar e operacionalizar o Programa Pagamento por Serviços 

Ambientais – PSA 

4.2 a) Definição dos projetos de PSA a serem executados e sua implementação. 

Previsão de entrega: 1º trimestre 



                                                      
 
  
    
 

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 1, sem 

alterações. 

 

4.2 b) Treinamento com os Escritórios Regionais para identificar potenciais e aproximação 

com proprietários de RPPN. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: A ação é desenvolvida de forma contínua de acordo com demanda dos 

Escritórios Regionais e municípios. 

 

4.2 c) Minutas de Lei e Decreto Municipais para PSA/RPPN Municipal. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será executada no 6º trimestre, com previsão de lançamento da 

Cartilha do PSA Municipal. Convém ressaltar que a Cartilha não contém Minutas de Lei e 

Decreto Municipais, por recomendação da Diretoria Jurídica (DIJUR) da SEDEST, 

constante do protocolo de n° 16.334.717-2. O material dispõe de um passo a passo para 

guiar os programas municipais, mas, conforme indicação da DIJUR, a divulgação de 

minutas pelo Estado não condiz com a autonomia dos municípios sobre sua legislação. 

 

4.2 d) Divulgação das minutas às Prefeituras e proprietários de RPPNs. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: solicita prazo, alteração 

Estado atual: A Cartilha de apoio para implantação do PSA/RPPN Municipal com recursos 

do ICMS Ecológico foi retificada para atender às orientações da Assessoria Jurídica e a 
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divulgação para o público em geral aguarda a validação da SEDEST, entretanto, a equipe 

técnica da GEBD/DIC tem assessorado continuamente os Municípios no tema. 

 

4.2 e) Eventos de divulgação do PSA/RPPN Municipal. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: solicita prazo 

Estado atual: Uma vez que o material tem ligação direta com a Cartilha de Apoio para 

Implantação do PSA/RPPN Municipal, prevista para ser lançada em novembro, devido ao 

período eleitoral, os eventos de divulgação do PSA/RPPN Municipal também ocorreram 

após este lançamento. Sendo assim, solicita-se dilação de prazo. 

 

4.2 f) Apoio técnico para as Prefeituras na implantação do PSA/RPPN. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Atividade será desenvolvida no Trimestre 6. 

 

ITEM 4.3 - Desenvolver e propor novos mecanismos para a valorização e 

monitoramento de desempenho municipal 

4.3 a) Proposta dos Indicadores que compõem o Índice de Desempenho Ambiental. 

Previsão de entrega: 3 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 4, sem 

alterações. 

Considerando o Parecer Técnico Conjunto nº 001/2021 – GEBD/DIPAN e 

CGA/DIPAM foram analisados todos os indicadores propostos e foram definidos os 

seguintes temas (Figura 4) para compor o IDeA: 
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• Índice de Floresta Urbana; 

• Gestão de Resíduos Sólidos; 

• Educação Ambiental. 

 

Figura 4: Temas definidos para compor o IDeA. 

Quanto aos indicadores que compõem cada eixo, foi analisado da seguinte forma: 

Para o Índice de Floresta Urbana: Para definir o Índice de Floresta Urbana será executado 

o cruzamento entre o shapefile da cobertura vegetal de porte arbóreo de cada cidade com 

o shapefile do respectivo perímetro urbano desse Município. Esta operação será realizada 

pra todos os 399 Municípios paranaenses. 

Para Gestão de Resíduos Sólidos: Para efeito da avaliação deste indicador foram 

especificadas diversas ações que serão monitoradas anualmente, sendo elas: 

• Se o Município participa em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos; 

• Se possui Coleta Seletiva; 

• Se a triagem de materiais é manual ou mecânica; 
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• Se possui Programa de Educação Ambiental voltado à gestão de Resíduos Sólidos; 

• Se tem contrato firmado com Cooperativa; 

• Se tem programa para valorização de recicláveis; 

• Se tem Plano de Saneamento Básico; 

• Se tem Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

• Se tem compostagem e/ou biodigestão; 

• Se tem tecnologia para tratamento dos não recicláveis que não aterramento; 

• Se o aterro sanitário recebe apenas escória; 

• Se tem licenciamento ambiental adequado e em dia; 

• Se tem aterro controlado; 

• Se possui lixão. 

 

Para o indicador Educação Ambiental: Para efeito da avaliação deste indicador foram 

especificadas diversas ações que serão monitoradas anualmente, sendo elas: 

• Se o Município possui Política Municipal de Educação Ambiental constituída por Lei 

Municipal; 

• Possui órgão gestor da Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA); 

• Possui Comissão Insterinstitucional de Educação Ambiental; 

• Possui Grupo de Trabalho no Conselho Municipal de Meio Ambiente para tratar de 

questões específicas de educação ambiental; 

• Possui Plano de Educação Ambiental; 

• Possui Programa de Educação Ambiental em andamento; 

• Possui Projetos e Ações de Educação Ambiental em andamento; 

• Promove projetos contínuos de Educação Ambiental formal e não formal; 

• Possui Projeto Político Pedagógico da Unidade de Conservação. 

 

4.3 b) Elaboração da fórmula matemática para cálculo do Índice, descrição da metodologia 

de cálculo e compilação dos dados para processamento. 

Previsão de entrega: 4 º trimestre 
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Status: solicita prazo 

Estado atual: Foi elaborada, conforme consta no Relatório do Trimestre 4, a fórmula 

matemática para cálculo do Índice, assim como a descrição da metodologia de cálculo. 

Quanto a compilação dos dados para processamento, foi realizada parcialmente, devido à 

falta de dados da plataforma Contabilizando Resíduos até o presente momento. A partir da 

finalização da entrega, a qual depende de terceiros, o piloto será executado para análise e 

validação. Tendo em vista que o processamento de dados depende de informações 

externas, solicita-se dilação de prazo, alterando entrega para trimestre 6. 

A planilha de cálculo do IDeA foi elaborada e já está pronta para receber os dados 

dos Municípios, de forma a possibilitar o processamento dos dados e, consequentemente, 

definir o valor dos repasses para cada um dos 399 municípios, de acordo com os critérios 

definidos. 

Durante o processamento serão conduzidas simulações, levando em consideração 

o IDHM e o IPM de cada município, de maneira a verificar como o IDeA irá afetar o aumento 

ou diminuição de receitas. Atenção especial será dada aos Municípios que já são 

detentores de uma situação econômica mais frágil, evitando que a diminuição do valor dos 

repasses afete negativamente a qualidade de vida de seus moradores. 
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Figura 5 - Planilha resumo do cálculo do IDeA. 

 

4.3 c) Divulgação e capacitação sobre o Índice de Desempenho Ambiental. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: solicita prazo 

Estado atual: 

O desenvolvimento desta atividade dependerá aprovação da continuidade do IDeA, tanto 

pela Diretoria de Patrimônio Natural, quanto na sequência pela Assembleia Legislativa. Em 

caso de aprovação da Lei será realizada a capacitação sobre o IDeA para os técnicos do 

IAT, incluídos os técnicos dos Escritórios Regionais. Tendo em vista que a divulgação e a 

capacitação previstas dependem da aprovação do Índice, solicita-se dilação de prazo, 

alterando entrega para trimestre 6. 
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4.3 d) Proposta de publicação do ranking anual de valoração da gestão ambiental e sistema 

de certificação da gestão ambiental dos Municípios. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: solicita prazo 

Estado atual: O desenvolvimento desta atividade dependerá aprovação da continuidade do 

IDeA, tanto pela Diretoria de Patrimônio Natural, quanto na sequência pela Assembleia 

Legislativa. Em caso de aprovação da Lei será realizada a capacitação sobre o IDeA para 

os técnicos do IAT, incluídos os técnicos dos Escritórios Regionais.  
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6. COMPONENTE 05 – PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

ITEM 5.1 - Produção de conhecimento 

5.1 a) Agenda dos eventos de educação ambiental. 

Status: dentro do cronograma 

Previsão de entrega: contínuo 

Estado atual:  

• 1 a 5 de junho - Semana Nacional do Meio Ambiente; 

• 17 de julho - Dia de Proteção das Florestas  

• 24 de julho - Um Dia no Parque  

• 28 de julho - Dia Mundial da Conservação da Natureza 

• 28 de agosto - Dia Nacional do Voluntariado 

Infelizmente, devido ao período eleitoral, poucas ações puderam ser desempenhadas, 

porém destaca-se neste contexto o “Um dia no Parque”, que teve ações em 05 parques 

estaduais, sendo estes Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual do Monge, 

Parque Estadual Lago Azul, Parque Estadual Rio Guarani e Parque Estadual do Guartelá, 

que trouxeram ações de integração com a comunidade local e a unidade de conservação. 

 

5.1 b) Proposta das ações de promoção de eventos técnicos de debate de metodologias e 

temas para conservação da biodiversidade, bem como, divulgação das pesquisas 

realizadas em UCs. 

Previsão de entrega: 6 º trimestre 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: As ações que visam a promoção de eventos técnicos, seguirá 

preferencialmente as datas ambientais pré-estabelecidas para 2022 e as datas 

governamentais. O debate de metodologias, conservação e biodiversidade, permeiam as 

mais diversas áreas do conhecimento. A gestão da informação é fundamental para o 

aprimoramento de todos os processos. Estudou-se a possibilidade de criar uma revista 
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eletrônica a ser desenvolvida pelos técnicos do SIGABIO, e que aborde todas as vertentes 

dos assuntos tratados em relação ao Patrimônio Natural do Paraná. 

 

ITEM 5.2 - Educação Ambiental 

5.2 a) Início da operação do Programa Parque Escola. 

Previsão de entrega: 3 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: Produto concluído conforme relatado no Relatório do Trimestre 3, sem 

alterações. 

O Programa Parque Escola esteve em “stand-by” nos últimos anos devido à 

pandemia e passará por reformulação completa. Foi elaborado o termo de referência do 

Programa e será contratado uma consultoria externa para elaboração de material didático, 

vídeos e dinâmicas atualizadas, cujo resultado será aplicado de forma uniforme e 

organizada nas unidades de conservação estaduais selecionadas. Em paralelo, a Diretoria 

de Políticas Ambientais, da Secretária de Desenvolvimento Sustentável e Turismo tem 

atualizado os materiais utilizados atualmente. 

De qualquer forma, em caráter preliminar as unidades de conservação já começaram 

a desempenhar atividades do Programa Parque Escola, dando início ao mesmo, como pode 

ser acompanhado na matéria: https://www.iat.pr.gov.br/Noticia/Com-volta-das-aulas-e-

avanco-na-vacinacao-Vila-Velha-retoma-visitas-escolares-guiadas 

Outras unidades de conservação estaduais onde o Parque Escola está em 

funcionamento: 

• Parque Estadual de Campinhos; 

• Estação Ecológica do Caiuá; 

• Parque Estadual do Rio da Onça; 

• Parque Estadual do Palmito; 

• Parque Estadual de Vila Velha. 
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5.2 b) Início da operação do Programa Paraná Aventura e difusão das normas de segurança 

e gestão em unidades de conservação para atividades de aventura. 

Previsão de entrega: 5 º trimestre 

Status: entregue 

Estado atual: O Programa Paraná Aventura está vigente e o produto concluído. Foram 

publicadas duas portarias de regramentos, sendo elas a Portaria IAT 29/2022, referente a 

obrigação de empresas de turismo de aventura se registrarem juntamente ao Instituto Água 

e Terra, e a Portaria IAT 51/2022, referente a obrigação de condutores de turismo se 

registrarem juntamente ao Instituto Água e Terra. 

Na sequência, foram publicados também os editais para cadastramento das atividades, por 

meio da Portaria IAT 194/2022, referente ao cadastramento de empresas de turismo de 

aventura, e a Portaria IAT 196/2022, referente ao cadastramento de condutores de turismo 

de aventura, os quais deverão enviar documentação e atender aos pré-requisitos, como 

certificações, treinamentos, cursos, oferecer seguro-atividade, dentre outros, para 

realizarem atividades no interior de unidades de conservação estaduais. 

 

5.2 c) Publicação de materiais informativos ao público em geral. 

Previsão de entrega: contínuo 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Foram publicadas diversas cartilhas de educação ambiental pela SEDEST, 

dentre as quais a equipe do SIGABIO, através da Técnica Tauane Ingrid, e demais 

membros da DIPAN/IAT, participaram da elaboração da cartilha intitulada “Mila e a Fauna 

Ameaçada em extinção”. Trata-se de cartilha em formato de gibi, para ações de educação 

ambiental infantil. 
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Figura 6 – Capa da Cartilha “Mila e a Fauna Ameaçada de Extinção” 

Ainda no trimestre 5, a página do ICMS Ecológico por Biodiversidade foi 

mensalmente atualizada com valores de repasses e dados de cálculo. Foram incluídos os 

Fatores provisórios publicados pela Resolução SEDEST 37/2022, juntamente com a 

Memória de Cálculo, que contém os dados que viabilizam a reprodução dos cálculos pelos 

interessados. Como informado anteriormente, o Simulador de Repasses foi também 

atualizado com os dados dos Fatores Ambientais provisórios para 2023, de forma a manter 

a precisão das simulações. 

 

5.2 d) Capacitação técnica para municípios. 

Previsão de entrega: contínuo 

Status: dentro do cronograma 
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Estado atual: Em junho, a equipe SIGA-BIO/ICMS-E proferiu palestra sobre o projeto no 

Seminário Regional do ICMS Ecológico, realizado em Boa Ventura de São Roque/PR, com 

apoio do Escritório Regional do IAT em Pitanga (ERPIT). Na ocasião, o então supervisor 

técnico do projeto detalhou ao público a metodologia de cálculo que embasa a distribuição 

dos recursos e demonstrou ações potencialmente efetivas para a ampliação do 

aproveitamento ambiental e tributário do projeto pelos municípios.  

Também foi realizado pela equipe do SIGA-BIO/ICMS-E palestra no ENCOB, evento 

realizado em Foz do Iguaçu, a qual teve como tema ICMS Ecológico - Política Pública para 

Proteção de Mananciais e de Biodiversidade. 

A equipe também participou de uma Mesa Redonda sobre o uso dos recursos do 

ICMS Ecológico pelos municípios em relação aos povos indígenas, mediado pela FUNAI e 

participação de diversos municípios brasileiros e de representantes do ICMS Ecológico dos 

Estados do Tocantins, do Mato Grosso do Sul e do Paraná. 

 

5.2 e) Publicação de materiais técnicos orientativos. 

Previsão de entrega: contínuo 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Foi desenvolvida a Cartilha de apoio para implantação do PSA/RPPN 

Municipal com recursos do ICMS Ecológico, que sofreu as devidas adaptações no trimestre 

para atender às orientações da Assessoria Jurídica e a divulgação para o público em geral 

aguarda a validação da SEDEST, prevista para o pós eleições, em novembro. 

 

5.2 f) Materiais técnicos e orientativos e capacitação de técnicos do IAT. 

Previsão de entrega: contínuo 

Status: dentro do cronograma 

Estado atual: Foram conduzidas diversas tratativas com profissionais dos Escritórios 

Regionais do IAT com relação ao preenchimento das Tábuas de Avaliação e dos Roteiros 

de Vistoria Técnica das Unidades de Conservação Municipais com solicitação de inclusão 
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em 2022. A equipe prestou informações específicas ao Escritório Regional do IAT em Foz 

do Iguaçu para o preenchimento da Tábua do Parque Nacional do Iguaçu na interface com 

o próprio município de Foz do Iguaçu, em decorrência de questionamentos apresentados 

por esse município com relação à Tábua 2021 (SPI 18.911.146-0). 
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7. SIMEPAR – SISTEMA DE VIGILÂNCIA E ALERTA DE INCÊNDIOS 
FLORESTAIS 

 

7.1 Análise da Ocorrência de Focos de Calor no Estado do Paraná 

 

A seguir são apresentados os resultados quantitativos de ocorrências de focos de 

calor e alertas emitidos pelo SIMEPAR referente aos meses de Junho a Agosto de 2022. O 

Estado do Paraná, seguindo o padrão nacional, tem o período mais crítico de ocorrência de 

incêndios no 2º semestre anualmente. Desta forma, apesar da ocorrência de focos de calor 

no primeiro semestre de 2022, a expectativa era que para este trimestre atual houvesse 

aumento da ocorrência de focos de calor, como de fato aconteceu.  

 

 

7.1.1 - Situação no estado do Paraná 

 

  A Figura 7 traz o quantitativo de ocorrências de focos de calor no Estado do Paraná 

por mês. É possível verificar que o mês de Agosto de 2022 teve mais que o dobro das 

ocorrências de focos de calor que os meses anteriores. A Figura 8 discrimina a ocorrência 

de focos de calor por dia no Estado. Como pode-se perceber, há uma tendência crescente 

de ocorrências nestes meses de Junho a Agosto de 2022. Contudo, pela Figura 9 é possível 

verificar que alguns dias tiveram destaque de detecções, principalmente devido a eventos 

isolados de incêndios de maiores proporções. Destaca-se, no entanto, que a partir da 

segunda quinzena de Agosto de 2022 houve grandes quantidades de detecções de focos 

de calor em todos os dias de maneira contínua. 
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Figura 7 - Ocorrências de focos de calor no Estado do Paraná para os meses de Junho a 

Agosto de 2022. 

 

Figura 8 - Ocorrências de focos de calor no Estado do Paraná por dia para o período de 

Junho a Agosto de 2022. 

De maneira a demonstrar espacialmente a ocorrência destes focos de calor no 

Estado do Paraná durante este período, é apresentada a Figura 9. Percebe-se que houve 

a ocorrência de focos de calor em todas as regiões do Estado do Paraná, com especial 

atenção para a área central do Estado. 
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Figura 9 - Ocorrência de focos de calor no Estado do Paraná no período de Março a Maio 

de 2022. 

 

Uma vez que a distribuição da ocorrência de focos de calor não é igual ao longo dos 

meses, a Figura 10 apresenta a separação das ocorrências por meses. Espacialmente, é 

possível destacar que houve ocorrência de focos de calor em todos os meses em todas as 

regiões, com destaque a maior ocorrência em Agosto de 2022.  
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Figura 10 - Ocorrência de focos de calor por mês no Estado do Paraná no período de Março 

a Maio de 2022. 

 

7.1.2 - Situação em Unidades de Conservação do estado do Paraná 

 

Ainda, de maneira a destacar a ocorrência de focos de calor em Unidades de 

Conservação no Estado do Paraná, são apresentadas as Figuras 11 e 12, com os gráficos 

de ocorrências por meses e dias, respectivamente; e as Figuras 13 e 14, com a 

espacialização dos focos de calor no mapa com os focos de calor de todo o período ou por 

meses. 

Como é possível observar, a ocorrência de focos de calor segue o mesmo padrão 

do estado, com tendência crescente das ocorrências de Junho a Agosto de 2022. 

Novamente, o mês de Agosto de 2022 apresentou mais que o dobro de detecções de focos 

de calor dos meses anteriores, também em Unidades de Conservação. Espacialmente, 

destaca-se a ocorrência (e recorrência) de focos de calor em algumas Unidades de 
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Conservação. Sobretudo, destaca-se a ocorrência de focos na APA das Ilhas e Várzeas do 

Rio Paraná, APA Estadual da Serra da Esperança, APA Estadual da Escarpa Devoniana e 

Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas. 

 

 

Figura 11 - Ocorrências de focos de calor nas Unidades de Conservação no Estado do 

Paraná para os meses de Junho a Agosto de 2022. 

 

 

Figura 12 - Ocorrências de focos de calor nas Unidades de Conservação no Estado do 

Paraná por dia para o período de Junho a Agosto de 2022. 



                                                      
 
  
    
 

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100 

 

Figura 13 - Ocorrência de focos de calor nas Unidades de Conservação no Estado do 

Paraná no período de Junho a Agosto de 2022.
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Figura 14 - Ocorrência de focos de calor por mês nas Unidades de Conservação no Estado 

do Paraná no período de Junho a Agosto de 2022. 

 

7.1.3 - Emissão de Alertas 

 

O SIMEPAR tem prestado o serviço de vigilância (24 horas por dia, 7 dias por 

semana) e envio de alertas quando identificadas situações críticas de incêndio. Este serviço 

é realizado por profissionais capacitados para tomar decisões e gerar os alertas, em escala 

24/7/365. Os alertas são disseminados para o IAT e para o CEGERD (Centro Estadual de 

Gerenciamento de Riscos e Desastres) da CEDEC (Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil). 

Contudo, dada a situação de menor criticidade de ocorrência de incêndios de 

maiores proporções e propagação, neste período de Julho a Agosto de 2022, nenhum alerta 

foi emitido pelo SIMEPAR. Os focos de calor identificados (em tempo quase real), indicam 

que representaram incêndios pontuais de curta duração. 
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8. ANEXOS 

 

Os anexos serão apresentados em arquivo separado, que acompanhará o presente 

relatório. 

ANEXO 1 – Proposição de Matriz de Prioridades, definida com os critérios técnicos 

apontados em metodologia apresentada, participação ativa dos técnicos do IAT (1.1.d) 

ANEXO 2 – Análise Técnica Contrato Pró Espécies e Mater Natura para atualização da 

Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná (1.3.a) 

ANEXO 3 – Plano de Trabalho da Mater Natura para atualização da Lista de Espécies de 

Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná (1.3.a) 

ANEXO 4 – Termo de Referência do Pró Espécies para atualização da Lista de Espécies 

de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná (1.3.a) 

ANEXO 5 – Cópia integral do Processo 19.265.104-2 - Proposta de metodologia para 

Análise de risco com foco em riscos à diversidade biológica (1.4.b) 

ANEXO 6 – Cópia integral do Processo 18.918.707-6, que visa estabelecer procedimentos 

para o uso de espécies da flora enquadrados na Categoria II da Portaria do IAP 59/2015, 

que define a lista de espécies exóticas invasoras do estado do Paraná (1.4.d) 

ANEXO 7 – Cópia integral da Portaria IAT 296/2022, que cria o GT para Protocolos 

Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora (1.4.d) 

ANEXO 8 – Minuta de Orientação Técnica que estabelece os Protocolos Emergenciais de 

Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora do Estado do Paraná (1.4.d) 

ANEXO 9 – Cópia integral do Processo 19.407.634-7 constam atas das reuniões realizadas 

e a solicitação de criação de grupo de trabalho com técnicos do IAT e SEDEST (1.4.d) 

ANEXO 10 – Memória de reunião do GT (2.2.a) 

ANEXO 11 – Captura de imagem do sistema do CEUC em funcionamento (3.1.a) 

ANEXO 12 – Capacitação realizada com técnicos municipais para cadastramento de áreas 

no CEUC (3.1.a) 
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ANEXO 13 – Cópia integral da Portaria IAT 186/2022, que trata da revisão de itens 

específicos da Portaria IAP nº 263/1998, e determina a obrigatoriedade do registro das 

Unidades de Conservação que integram o Cadastro Estadual no sistema eletrônico do 

CEUC, e ainda a obrigatoriedade dos Municípios realizarem o registro das UCs Municipais 

e RPPNs (3.1.a) 

ANEXO 14 – Informação Técnica de Apoio DIPAN nº 168/2022, que discorre quanto a 

reestruturação da relação das UCs Estaduais classificadas por Grupo de Proteção, Domínio 

e Plano de Manejo (3.1.a) 

ANEXO 15 – Informação Técnica de Apoio DIPAN nº 288/2022, que discorre quanto a 

Proposta de metodologia de controle de visitação e agendamento nas UCs prevendo a 

conectividade das mesmas (3.1.g) 

ANEXO 16 - Informação Técnica (Fatores Ambientais para 2023) – (4.1.b) 

ANEXO 17 - Minuta de Memorando à SEDEST (Fatores Ambientais para 2023) - (4.1.b) 

ANEXO 18 - Minuta de Resolução da SEDEST (Fatores Ambientais para 2023) - (4.1.b) 

ANEXO 19 - Envio dos Fatores Ambientais provisórios para 2023 à SEFA - (4.1.b) 

ANEXO 20 - Extrato de dados e análise do ICMS-E para Flor da Serra do Sul/PR - (4.1.b) 

ANEXO 21 - Simulação de impacto da Portaria IAT 186/2022 (antes da publicação) - (4.1.c)  

ANEXO 22 - Publicação dos Fatores Ambientais - (4.1.c) 

ANEXO 23 – Cópia integral da Portaria IAT 29/2022, que informa os regramentos para 

cadastramento de empresas que atuam com esportes de aventura em UCs (5.2.b) 

ANEXO 24 – Cópia integral da Portaria IAT 51/2022, que informa os regramentos para 

cadastramento de condutores de turismo que atuam com esportes de aventura em UCs 

(5.2.b) 

ANEXO 25 – Cópia integral da Portaria IAT 194/2022, que publica o edital para 

cadastramento de empresas que atuam com esportes de aventura em UCs (5.2.b) 
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ANEXO 26 – Cópia integral da Portaria IAT 196/2022, que publica o edital para 

cadastramento de condutores de turismo que atuam com esportes de aventura em UCs 

(5.2.b) 

ANEXO 27 – Cópia da cartilha intitulada “Mila e a Fauna Ameaçada em extinção” (5.2.c)  

ANEXO 28 - Fotos do Seminário Regional do ICMS Ecológico (ERPIT) - (5.2.d) 

ANEXO 29 - Certificado de participação em evento da FUNAI - (5.2.d) 

 

 
 

 



ANEXOS – RELATÓRIO PROJETO SIGABIO – TRIMESTRE 5 

ANEXO 1 – Proposição de Matriz de Prioridades, definida com os critérios 

técnicos apontados em metodologia apresentada, participação ativa dos 

técnicos do IAT (1.1.d) 

ANEXO 2 – Análise Técnica Contrato Pró Espécies e Mater Natura para 

atualização da Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no 

Estado do Paraná (1.3.a) 

ANEXO 3 – Plano de Trabalho da Mater Natura para atualização da Lista de 

Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná 

(1.3.a) 

ANEXO 4 – Termo de Referência do Pró Espécies para atualização da Lista de 

Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná 

(1.3.a) 

ANEXO 5 – Cópia integral do Processo 19.265.104-2 - Proposta de metodologia 

para Análise de risco com foco em riscos à diversidade biológica (1.4.b) 

ANEXO 6 – Cópia integral do Processo 18.918.707-6, que visa estabelecer 

procedimentos para o uso de espécies da flora enquadrados na Categoria II da 

Portaria do IAP 59/2015, que define a lista de espécies exóticas invasoras do 

estado do Paraná (1.4.d) 

ANEXO 7 – Cópia integral da Portaria IAT 296/2022, que cria o GT para 

Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora 

(1.4.d) 

ANEXO 8 – Minuta de Orientação Técnica que estabelece os Protocolos 

Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora do Estado 

do Paraná (1.4.d) 

ANEXO 9 – Cópia integral do Processo 19.407.634-7 constam atas das reuniões 

realizadas e a solicitação de criação de grupo de trabalho com técnicos do IAT 

e SEDEST (1.4.d) 

ANEXO 10 – Memória de reunião do GT (2.2.a) 



ANEXO 11 – Captura de imagem do sistema do CEUC em funcionamento (3.1.a) 

ANEXO 12 – Capacitação realizada com técnicos municipais para 

cadastramento de áreas no CEUC (3.1.a) 

ANEXO 13 – Cópia integral da Portaria IAT 186/2022, que trata da revisão de 

itens específicos da Portaria IAP nº 263/1998, e determina a obrigatoriedade do 

registro das Unidades de Conservação que integram o Cadastro Estadual no 

sistema eletrônico do CEUC, e ainda a obrigatoriedade dos Municípios 

realizarem o registro das UCs Municipais e RPPNs (3.1.a) 

ANEXO 14 – Informação Técnica de Apoio DIPAN nº 168/2022, que discorre 

quanto a reestruturação da relação das UCs Estaduais classificadas por Grupo 

de Proteção, Domínio e Plano de Manejo (3.1.a) 

ANEXO 15 – Informação Técnica de Apoio DIPAN nº 288/2022, que discorre 

quanto a Proposta de metodologia de controle de visitação e agendamento nas 

UCs prevendo a conectividade das mesmas (3.1.g) 

ANEXO 16 - Informação Técnica (Fatores Ambientais para 2023) – (4.1.b) 

ANEXO 17 - Minuta de Memorando à SEDEST (Fatores Ambientais para 2023) 

- (4.1.b) 

ANEXO 18 - Minuta de Resolução da SEDEST (Fatores Ambientais para 2023) 

- (4.1.b) 

ANEXO 19 - Envio dos Fatores Ambientais provisórios para 2023 à SEFA - 

(4.1.b) 

ANEXO 20 - Extrato de dados e análise do ICMS-E para Flor da Serra do Sul/PR 

- (4.1.b) 

ANEXO 21 - Simulação de impacto da Portaria IAT 186/2022 (antes da 

publicação) - (4.1.c)  

ANEXO 22 - Publicação dos Fatores Ambientais - (4.1.c) 

ANEXO 23 – Cópia integral da Portaria IAT 29/2022, que informa os regramentos 

para cadastramento de empresas que atuam com esportes de aventura em UCs 

(5.2.b) 



ANEXO 24 – Cópia integral da Portaria IAT 51/2022, que informa os regramentos 

para cadastramento de condutores de turismo que atuam com esportes de 

aventura em UCs (5.2.b) 

ANEXO 25 – Cópia integral da Portaria IAT 194/2022, que publica o edital para 

cadastramento de empresas que atuam com esportes de aventura em UCs 

(5.2.b) 

ANEXO 26 – Cópia integral da Portaria IAT 196/2022, que publica o edital para 

cadastramento de condutores de turismo que atuam com esportes de aventura 

em UCs (5.2.b) 

ANEXO 27 – Cópia da cartilha intitulada “Mila e a Fauna Ameaçada em extinção” 

(5.2.c)  

ANEXO 28 - Fotos do Seminário Regional do ICMS Ecológico (ERPIT) - (5.2.d) 

ANEXO 29 - Certificado de participação em evento da FUNAI - (5.2.d) 

 



Proposição de Matriz de Prioridades, definida com os critérios técnicos 
apontados em metodologia apresentada, participação ativa dos técnicos 

do IAT. 
 

 
 

Curitiba Agosto 2022  

 
 
 

Com o objetivo de priorizar os fragmentos maiores que 1 há identificados como 
remanescentes de vegetação nativa, com base no estudo elaborado pelo NGI 2021, foi 
elaborada a matriz com critérios para que os fragmentos pudessem ser diferenciados 
conforme características de relevante interesse ecológico (Tabela 1). A classificação dos 
fragmentos se dará por região fitogeográfica, aplicando a metodologia em cada uma das 
cinco regiões que ocorrem no estado.  
 

A classificação será efetuada visando separar nas seguintes classes: 

  

Importância Ecológica Prioridade  

Extremamente Alta P1 

Muito Alta  P2 

Alta  P3 

sem dados  NC 

 

 

 

Os fragmentos que se encontram localizados em zonas especificadas abaixo, terão 

classificação automática de prioridade 1 ( P1) Extremamente Alta. 

✓ Fragmentos n o interior de Unidades de Conservação de Proteção Integral 

✓ Fragmentos n o interior terras Indígenas   

✓ Fragmentos com Várzeas, Mangues ou Restingas (devido a importância 

ecológica desses ambientes)  

✓  

Após debates de vários critérios possíveis de serem feitos os cruzamentos de 

informações foram selecionados os seguintes critérios técnicos: 

  



 

A) LOCALIZAÇÃO DO FRAGMENTO NA PAISAGEM 

 

Critérios:  

 

✓ Interior de UC de Uso sustentável de domínio privado (APAS) 
 

✓ Zona amortecimento e entorno UCs (Anexo 1) **   
 

✓ Declividade superior a xxx 
 

✓ Regiões urbanas ou periurbanas 
 

 
B)  TAMANHO DO FRAGMENTO 
 

✓ maior que 1000 há 
✓ de 501 a 1000 há 
✓ de 101 a 500 há 
✓ maior que 50 ha 

 
 
C) QUALIDADE VEGETAÇÃO 
 

✓ Floresta com mais 15 anos 
✓ Floresta com mais de 25 anos  

 
 
 
  



 
Tabela 1 ) Matriz de Classificação Prioridade dos Fragmentos Florestais  
PARÂMETROS ( A B C ) 
 

A) LOCALIZAÇÃO DO 
FRAGMENTO NA 

PAISAGEM 

Interior de UC de Uso 
sustentável de domínio 

privado (APAS)  

ZONA 
AMORTECIMENTO E 

ENTORNO UCS **   

Declividade 
superior a xxx  

Regiões urbanas 
ou periurbanas  

TOTAL NOTA A 
- PAISAGEM  

MÁX 
PONTOS  

 
  

MÉDIA DO 
PARÂMETRO 
 
  

PESO DO ATRIBUTO > 
30 % ÁREA  SIM = 10 SIM = 10 SIM = 10 SIM = 10 

NOTA A 
NA 40   

               

               

B) TAMANHO DO 
FRAGMENTO  de 500 a 1000 há maior que 1000 há de 100 a 500 há > 50 há 

NOTA B  
NB     

PESO  9 SIM = 10 8 4  10   

               

C) QUALIDADE 
VEGETAÇÃO Floresta c mais 15 anos 

Floresta c mais 25 
anos      

NOTA C  
NC      

  9 SIM = 10       10  TOTAL  

 
 
 
 
 
 



Tabela 2: - Classificação da importância do fragmento 

Importancia ecológica Prioridade Intervalo notas  
Extremamente Alta P1 36,66 xx 

Muito Alta P2 xx xx 

Alta P3 xx xx 

sem dados NC   
 
 

 
Observação: 
Na próxima etapa deste estudo (sexto trimestre), tendo como base nas matrizes de cálculo acima apontadas será feita a aplicação dos critérios 
nos shapes que contém as informações dos critérios apontados, para somente então ser definido os intervalos de classificação da importância 
ecológica que consta na tabela 2.  
 
A aplicação da metodologia acima descrita necessitará de calibragem para a versão final da ordem de priorização dos fragmentos, que poderá 
ser de grande utilidade para várias aplicações como criação de novas Unidades de Conservação, aplicação de medidas compensatórias e 
mitigadoras, entre outras.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICAÇÕES SOBRE ENTORNOS E ZONAS DE AMORTECIMENTO DAS 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O MAPEAMENTO DAS AECR  

 

CONCEITOS: 

1. ZONAS DE AMORTECIMENTO: SHAPE PRONTO NGI 

Zonas já Estabelecidas nos planos de manejo de cada UC. 

Segundo o art. 2º, XVIII da Lei n. 9.985/2000 (Lei do Sistema Nacional de unidades de Conservação 

da Natureza – SNUC), entende-se por Zona de Amortecimento (ZA) “o entorno de uma unidade 

de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 

com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”1. Tal conceito jurídico 

deixa claro que a ZA é a área que circunda a Unidade de Conservação (UC), possuindo o objetivo 

de amortecer ou mitigar os impactos nessa última. 

OBS: SOBRE O SHAPE NGI – ZONAS DE AMORTECIMENTO  

1 – O Parque Estadual da Ilha do Mel e Estação Ecológica da Ilha do mel formam uma única ZA 

– contida no Plano Manejo e no shape do NGI; 

2 -   A Estação E3cológica do GUARAGUAÇU e o P.E. Palmito formam um só ZA contida no 

Plano de Manejo do EE 

Do total de 54 Ucs de PI 28 Ucs já tem Zonas de Amortecimento delimitadas no Planos de 

manejo e no shape NGI 

 

2. ENTORNOS: 

Para fins deste trabalho será realizado um Buffer de 3 Km para todas as UCs que não possuam 

Zonas de Amortecimento, menos para as APAs e AEIT ; 

Shape a ser produzido a partir do mapa das UCs Estaduais e Federais ( Menos APAs e AEIT)  

UTILIZAÇÃO DOS DADOS: 

SHAPES PARA: 

A)  Priorização dos fragmentos  

B) delimitação das Áreas Estratégicas para Restauração 

 

 

 

 

 

 

https://www.conjur.com.br/2021-abr-10/ambiente-juridico-zona-amortecimento-unidades-conservacao#sdfootnote1sym


LISTAGEM DAS UCS  

Tabela 1 . ZONAS DE AMORTECIMENTO  - SHAPE DO NGI – PRONTO  

31 zonas de Amortecimento que contemplam 33 UCs  

1 Estação Ecológica da Ilha do Mel 2.240,64 Ok  - NGI 

2 Estação Ecológica de Guaraguaçu 4.736,41 Ok  - NGI 

3 Estação Ecológica do Caiuá 1.449,48 Ok  - NGI 

4 Estação Ecológica do Rio dos Touros 1.231,05 Ok  - NGI 

5 Horto Florestal de Jacarezinho 72,92 Ok  - NGI 

6 Monumento Natural Salto São João 41,51 Ok  - NGI 

7 Parque Estadual da Cabeça do Cachorro 126,47 Ok  - NGI 

8 Parque Estadual da Ilha do Mel 337,84 Ok  - NGI 

9 Parque Estadual da Serra da Baitaca 3.053,21 Ok  - NGI 

10 Parque Estadual da Serra da Esperança 6.939,02 Ok  - NGI 

11 Parque Estadual das Lauráceas 30.001,26 Ok  - NGI 

12 Parque Estadual de Amaporã 204,56 Ok  - NGI 

13 Parque Estadual de Campinhos 581,38 Ok  - NGI 

14 Parque Estadual de Ibicatu 303 Ok  - NGI 

15 Parque Estadual de Ibiporã 72,16 Ok  - NGI 

16 Parque Estadual de São Camilo 385,34 Ok  - NGI 

17 Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo 353,86 Ok  - NGI 

18 Parque Estadual de Vila Velha 3.803,28 Ok  - NGI 

19 Parque Estadual do Cerrado 1.830,40 Ok  - NGI 

20 Parque Estadual do Guartelá 798,97 Ok  - NGI 

21 Parque Estadual do Lago Azul 1.749,01 Ok  - NGI 

22 Parque Estadual do Monge 250,02 Ok  - NGI 

23 Parque Estadual do Rio da Onça 118,51 Ok  - NGI 

24 Parque Estadual do Rio Guarani 2.235,00 Ok  - NGI 

25 Parque Estadual Mata dos Godoy 690,18 Ok  - NGI 

26 Parque Estadual Mata São Francisco 821,47 Ok  - NGI 

27 Refúgio de Vida Silvestre do Pinhão 196,81 Ok  - NGI 

28 Parque Nacional dos Campos Gerais 21285,77 Ok  - NGI 

29 Reserva Biológica das Araucárias 14914 Ok  - NGI 

30 Reserva Biológica das Perobas 8716,1 Ok  - NGI 

31 Revis Campos de Palmas    Ok  - NGI 

 OUTRAS - OBSERVAÇÕES      

32 Parque Estadual Inlha do mel - ZA = Guaraguaçu   Ok  - NGI 

33 Parque Estadual do Palmito = EE Guaraguaçu    Ok  - NGI 

 33 Ucs Federais e Estaduais    
 



 

 

 

 

Tabela 2 - UCS A SEREM ELABORADOS O SHAPE DE ENTORNO COM BUFFER DE 3 KM  

PRODUZIR SHAPE  

  
Nome da Unidade de Conservação ESTADUAIS 

PI  

UCS PI 
FEDERAIS   

ESTADUAIS 
US 

FEDERAIS 
US  

1 Estação Ecológica de Fernandes Pinheiro X       

2 Horto Florestal de Mandaguari X       

3 Horto Florestal Geraldo Russi X       

4 Monumento Natural Gruta da Lancinha X       

5 Parque Estadual da Graciosa X       

6 Parque Estadual das Araucárias X       

7 Parque Estadual de Caxambu X       

8 Parque Estadual de Palmas X       

9 Parque Estadual de Santa Clara X       

10 Parque Estadual do Vale Do Codó X       

11 Parque Estadual Ilha das Cobras X       

12 Parque Estadual Papa João Paulo II X       

13 Parque Estadual Pico do Marumbi X       

14 Parque Estadual Pico Paraná X       

15 Parque Estadual Prof. José Wachowicz X       

16 Parque Estadual Roberto Ribas Lange X       

17 Parque Estadual Vitório Piassa X       

18 Parque Florestal Córrego Maria Flora X       

19 

Reserva Biológica Estadual da Biodiversidade COP9 
MOP4 X       

20 Reserva Florestal Seção Figueira X       

21 Reserva Florestal Secção Saltinho X       

22 Reserva Florestal de Figueira X       

23 Reserva Florestal do Saltinho X       

24 Estação ecológica de Guaraqueçaba   X     

25 Parque Nacional Ilha dos Currais   X     

26 Parque Nacional de Ilha Grande   X     

27 Parque Nacional do Iguaçu   X     

28 Parque Nacional Guaricana   X     

29 Parque Nacional Saint-Hilaire   X     

30 Parque Nacional Superagui   X     

31 Reserva Biológica Bom Jesus   X     

32 ARIE da Serra do Tigre     X   

33 ARIE de São Domingos     X   

34 ARIE do Buriti     X   

35 Floresta Estadual Córrego da Biquinha     X   



36 Floresta Estadual de Santana     X   

37 Floresta Estadual do Passa Dois     X   

38 Flona de Iratí        X 

39 Flona de Piraí do Sul       X 

40 Flona do Assungui       X 

  TOTAL  23 8 6 3 
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Produto 1 

Plano de trabalho para a execução da revisão e atualização 

da Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de 

Extinção no Estado do Paraná 
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1. Informações gerais 

Projeto: Revisão e atualização da Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de 

Extinção no Estado do Paraná 

Responsável técnico: Peterson T. Leivas 

Equipe técnica: Ana Tereza Bittencourt Guimarães, Luciane AkemiGrassani,  

Sueli Naomi Ota e Victor Mateus Prasniewski. 

Instituição responsável: Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais 

Duração do projeto: 13 meses 

Produto: Produto 01 “Plano de trabalho” 

 

2. Contextualização 

O Brasil é um país Megadiverso que contempla a mais rica biota continental do 

planeta (Brandon et al., 2005). Estima-se que o país abriga cerca de 13% da biota mundial, 

sendo grande parte delas espécies endêmicas (Lewinsohn& Prado, 2006), constituída por 

cerca de 120 mil espécies de invertebrados e 9 mil espécies vertebrados (734 mamíferos, 

1982 aves, 732 répteis, 973 anfíbios, 3150 peixes continentais e 1358 peixes marinhos).  

No entanto, a biodiversidade brasileira está sob intensa ameaça e cerca de 1.173 

espécies de flora e fauna estão classificadas como Criticamente em Perigo (CR) e estão 

ameaçadas de extinção. Somado a isso, é crescente o registro de extinções locais/regionais 

de várias espécies de vertebrados e invertebrados, devido a degradação da biodiversidade. 

A degradação da biodiversidade é proporcionada por fatores de ação antrópica, como a 

fragmentação e perda de habitats naturais devido à especulação imobiliária, pecuária, 

agricultura, poluição ambiental, introdução de espécies, entre outros fatores.  

Para minimizar os impactos sobre as espécies ameaçadas, especialmente sobre as 290 

criticamente ameaçadas que não estão contempladas por instrumentos de conservação 

existentes (ex. unidades de conservação e planos de ação nacional), o Ministério do Meio 

Ambiente, em colaboração com suas agências vinculadas e organizações parceiras, 

desenvolveu o Projeto “Pró - Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação de 

Espécies Ameaçadas”. Esse projeto busca alocar recursos ao Programa Pró-Espécies para 

adotar ações de prevenção, conservação, manejo e gestão que possam minimizar as 
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ameaças e o risco de extinção de espécies. O Projeto Pró-Espécies é coordenado pelo 

Governo Federal por meio do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e financiado pelo 

Global EnvironmentFacility – GEF (www.thegef.org). A iniciativa tem quatro objetivos 

específicos e são eles: (1) Integração de conservação de espécies ameaçadas em Políticas 

Setoriais; (2) Combate a caça, pesca, extração ilegal de espécies silvestres; (3) Alerta e 

detecção precoce de espécies exóticas invasoras e (4) Coordenação e Comunicação. 

Ao todo o projeto abrange 13 estados brasileiros (Maranhão, Bahia, Pará, Amazonas, 

Tocantins, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo), totalizando uma área de 9 milhões de hectares. Para sua 

implementação, foram determinados 24 territórios, que são áreas prioritárias para elaborar 

e implementar ações de conservação que além da preservação do território, beneficiarão 

invertebrados, aves, peixes, mamíferos, répteis e flora Criticamente em Perigo (CR) de 

extinção. 

Entre os territórios determinados, temos o território denominado Caminho das Tropas 

Paraná-São Paulo que está localizado entre os estados de Paraná e São Paulo. Esse 

território tem cerca de 12.474.067 hectares e abrange 110 municípios no Paraná e 53 em 

São Paulo. O território tem cobertura vegetacional com Domínios da Mata Atlântica 

(fitofisionomias de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista e Floresta 

Estacional Semidecidual) e do Cerrado (Savana Arborizada e Savana Gramíneo-

Lenhosa), além de áreas de contato entre ambos, podendo ainda ocorrer encraves de 

Campos Sulinos (Estepe gramíneo-lenhosa e Estepe-arborizada). 

Para o território Caminho das Tropas Paraná-São Paulo, foram definidas 22 espécies-

alvo “CR lacunas”, sendo 14 de flora e 8 de fauna, e cerca de 70 ações, que devem ser 

priorizadas e organizadas para a execução, e entre elas está a revisão e atualização da 

Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná. Essa 

ação é prioritária pois,o status de ameaça das espécies com base em listas de espécies 

ameaçadas internacionais, nacional e estadual é fundamental nesse processo de avaliação 

e tomada de ações para a conservação e gestão do território no âmbito do Projeto Pró-

Espécies.   

http://www.thegef.org/
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O Paraná foi precursor na elaboração das Listas de Espécies Ameaçadas Estaduais 

(LEA) no ano de 1995 e teve sua primeira atualização e ampliação em 2004, projeto 

coordenado pelo Instituto Mater Natura. No entanto, desde 2004, apenas as LEAs de 

mamíferos e aves foram revisadas (anos de 2010 e 2018, respectivamente). Considerando 

que protocolos internacionais e nacionais recomendam que as LEAs sejam revisadas e 

atualizadas a cada 5 (cinco) anos, a LEA do Paraná para todos os grupos de fauna está 

desatualizada, exceto para aves. Somado a isso vários táxons, especialmente 

invertebrados não são contemplados na atual lista adotada na avaliação, o que dificulta a 

tomada de decisão no que tange às ações para a conservação e gestão territorial que estão 

em fase de implementação, como o projeto GEF Pró-Espécies, e justifica a necessidade 

de atualização da lista. 

 

3. Objetivo 

O objetivo do trabalho é realizar a revisão e atualização da Lista de Espécies de Fauna 

Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná.  

Especificamente objetiva-se com o trabalho: 

- Compilar informações das espécies de fauna que ocorrem no estado do Paraná, para 

subsidiar a avaliação do status de ameaça da fauna estadual (ex. ecologia, área de 

ocorrência, entre outras pertinentes ao processo avaliativo); 

- Realizar consulta ampla e workshops junto a especialistas e atores do terceiro setor para 

a avaliação do status de ameaça da fauna estadual seguindo os critérios estabelecidos pela 

IUCN; 

- Preparar minuta de publicação da lista atualizada com a categoria de ameaça das 

espécies de fauna do estado do Paraná; 

 

4. Metodologia 

Serão considerados como revisão e atualização os táxon Apidae, Amphibia, 

Mammalia, Lepidoptera, Aves, Peixes, Reptilia e como inclusão (primeiras listas) os 

grupos Ascidiacea, Cnidaria, Crustacea, Coleoptera, Echinodermata, Hymenoptera, 

Mecoptera, Mollusca, Libellulidae, Polychaeta e Oligoqueta. Para a confecção das 
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respectivas listas será utilizado a Base de Dados Unificada de lista de fauna existente no 

Paraná (LEAs já publicadas), a lista nacional e outras listas de fauna ameaçada que 

utilizarem as categorias e critérios de IUCN.  

A avaliação do estado de conservação da fauna será realizada por grupos taxonômicos 

ao nível específico (identificadas pelo binômio gênero-espécie). Serão avaliadas ao nível 

de subespécie apenas espécies que tenham justificativa técnica ou conservacionista (ex. a 

subespécie está sob uma ameaça diferente da que atinge o restante da espécie) desde que 

essa espécie já tenha sido avaliada. Caso sejam indicadas para avaliação espécies não 

descritas, elas serão avaliadas sob os seguintes critérios: (1) se existir entendimento 

científico de que o organismo não descrito é uma espécie válida; (2) se a descrição da 

espécie estiver em andamento; (3) se avaliação ajudará na sua conservação; (4) se existir 

informação precisa sobre a distribuição da espécie; (5) se identificado o responsável e 

instituição da proposta da nova espécie. Não serão avaliados organismos híbridos, níveis 

taxonômicos superiores ou infra específicos, táxon domesticado, táxon extinto antes de 

1.500 DC, táxons infra específicos ainda não descritos. 

O estado do Paraná não apresenta Roteiro Metodológico Estadual para a avaliação 

do estado de conservação das espécies da fauna. Assim, o presente plano de trabalho está 

embasado no “Roteiro metodológico para avaliação do estado de conservação das 

espécies da fauna brasileira” (ICMBio 2012). Essa metodologia foi desenvolvida pela 

UICN (União Internacional para Conservação da Natureza) e é amplamente utilizada em 

avaliações do estado de conservação de espécies em nível global e é fruto de amplas 

discussões entre a UICN e a comunidade científica ligada à Comissão de Sobrevivência 

de Espécies, e é constantemente revisada. O roteiro metodológico foi construído com base 

na versão 9.0, de 2011 e aplicado ao nível global, considerando-se a população total da 

espécie, em todo o globo. Dessa forma, a presente avaliação em nível estadual deve ser 

considerada a aplicação “regional” da metodologia. Qualquer alteração ou adequação 

para a execução do trabalho será previamente acordada com a contratada. 

O processo de avaliação passa por três etapas que são divididas em sete passos 

básicos, são eles:  
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1. Etapa Preparatória: inclui a definição da equipe de trabalho e pesquisadores que 

contribuirão na avaliação do grupo taxonômico e a compilação de dados referentes a cada 

espécie a ser avaliada por táxon. Essa etapa inclui os seguintes passos: 

Passo 1. Reunião inicial de planejamento 

Passo 2. Compilação de dados 

Passo 3. Consultas e divulgação 

Passo 4. Reunião preparatória para oficina  

2. Etapa de Avaliação: oficina “workshops” de trabalho com a participação dos 

pesquisadores envolvidos, e baseado nas informações compiladas na etapa anterior; é 

avaliado o grau de risco de extinção de cada espécie de acordo com as categorias e 

critérios estabelecidos. Essa etapa inclui os seguintes passos: 

Passo 5. Realização da oficina de avaliação 

Passo 6. Edição das informações  

3. Etapa Final: validação da categorização das espécies e publicação da lista por meio de 

Decreto, sob responsabilidade do Instituto Água e Terra, propiciando uma divulgação 

ampla e ágil das informações e dando visibilidade e transparência ao processo. 

Essa etapa inclui o seguinte passo:  

Passo 7. Validação e publicação 

 

Equipe técnica 

 O trabalho exige a composição de equipe multidisciplinar nas áreas de Zoologia, 

Gestão de dados e georreferenciamento e Moderação. Abaixo segue o resumo da 

composição da equipe do projeto: 

- Zoologia 

Peterson Trevisan Leivas, biólogo Doutor em Ecologia e Conservação. Atuou como 

Pesquisador Pós doutor no departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, 

onde desenvolveu projetos com conservação de fauna. Foi professor da Universidade 

Positivo, Biólogo do Instituto Água e Terra (IAT) e atualmente atua com gestão de fauna 
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em projetos de conservação vinculado ao Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais 

e de licenciamento ambiental vinculado a empresa Sistema Ambiental – Educação e Meio 

Ambiente.  

Gestão de dados e georreferenciamento: 

Ana Tereza Bittencourt Guimarães: professora do Programa de Pós-Graduação em 

Biociências e Saúde (PGBH) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 

desde 2014, onde leciona a disciplina de Bioestatística Computacional. Sua equipe de 

pesquisa atualmente é composta por 10 alunos de doutorado, 3 alunos de mestrado e 2 

alunos de graduação, todos trabalhando em projetos no Laboratório de Investigações 

Biológicas, focados em avaliações ambientais e modelagem de big data. Realizou 

consultorias ambientais, encabeçando uma equipe de profissionais-pesquisadores que 

realizou serviços técnicos para elaboração dos planos de restauração dos danos 

decorrentes do rompimento da barragem de Fundão na bacia do Rio Doce, Minas Gerais, 

a partir de modelagens de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Atualmente continua 

prestando serviço de assessorias na região das principais mineradoras do Estado de Minas 

Gerais. Publicou 120 artigos, atingindo um índice H de 22. Desde 2016, tem parceria com 

pesquisadores do Instituto National de Medicina Tropical – InMet, na Argentina, 

realizando estudos de distribuição potencial de ocupação de agentes do lonomismo, ao 

longo da América do Sul, avaliando principalmente o efeito das mudanças climáticas e 

fragmentação florestal sobre a ampliação ocupacional destas espécies nas áreas 

urbanizadas. Ainda em 2020, em parceria com pesquisadores portugueses do CIIMAR, 

foram contemplados com recursos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia – FCT de 

Portugal, com o projeto intitulado BEESNESS, o qual tem por objetivo avaliar a 

biodiversidade de abelhas no bioma da Caatinga, em valiosos cultivos de frutas, e a 

relação com a aplicação de agrotóxicos na região sob diferentes cenários climáticos. Em 

2021, foi contemplada com bolsa de Produtividade de Pesquisa A2 pelo CNPq. 

Victor Mateus Prasniewski: Técnico Ambiental, Biólogo, Mestre em Conservação e 

Manejo de Recursos Naturais e Doutorando em Ecologia e Conservação da 
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Biodiversidade. Tem experiência em compilação e manipulação de informações de 

biodiversidade, modelagem de distribuição de espécies e geoprocessamento aplicado à 

conservação da biodiversidade. No âmbito do projeto atuará na compilação, estruturação 

e avaliação de informações referentes a distribuição de espécies.   

Moderação:  

Sueli Naomi Ota: Bióloga, Mestre em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná e 

Artista Plástica, vem atuando há mais de 20 anos em trabalhos na área socioambiental por 

meio de serviços de planejamento, gestão, facilitação e educação para o primeiro, segundo 

e terceiro setores. Foi responsável pela atualização da Lista de Espécies de Aves 

pertencentes à Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná, Decreto Nº 

11797 DE 22/11/2018 e foi facilitadora das Oficinas para o Plano de Ação para a Política 

Estadual de Proteção a Fauna/SISFAUNA para o Instituto Ambiental do Paraná em 2008. 

Destacam-se ainda, os serviços de facilitação na modalidade presencial das Oficinas para 

consolidação do Zoneamento do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre do Bugio 

em Curitiba em 2020; do Workshop Estratégias e Recursos para a Conservação de Bacias 

Hidrográficas em Curitiba e Oficina de Empreendedorismo Rural para mulheres da Bacia 

do Rio Miringuava, SJP, realizadas para a The NatureConservancy/TNC em 2019; II 

Workshop Bio&Clima Lagamar para Fundação Grupo Boticário de Proteção a 

Natureza/FBPN em 2013; Oficinas Participativas para Seminário de Educação Ambiental 

PACA nos anos de 2012 a 2019 realizadas para MWV Rigesa e Westrock;  2º Seminário 

OEMAS e ICMBio sobre Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN realizada 

para SOS Mata Atlântica em 2011; Oficina para Elaboração do Plano de Ação para 

Implantação do Centro de Educação Ambiental Alcoa para Sociedade de Pesquisa em 

Vida Selvagem e Educação Ambiental/SPVS em 2009; e Workshop Corredores 

Ecológicos para Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 

apoiado pelo PNUD em 2008. Desde 2020 vem realizando a facilitação na modalidade 

remota/virtual, destacando o V e VI Congresso Brasileiro de RPPN, promovido pela 

Confederação Nacional de Reservas Particulares de Patrimônio Natural em 2020; 

Organização e Moderação do I Encontro Paranaense de RPPN - painel O Futuro da 
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Conservação Ambiental no Paraná e as RPPNs Paranaenses em 2021 e Concepção e 

Desenvolvimento dos cursos virtuais: Como fazer roteiros de educação ambiental em 

áreas naturais e Dicas para aumentar o nível de engajamento em atividades online para 

TAOWAY em 2021. 

Luciane AkemiGrassani: Engenheira Florestal, especialista em Planejamento e Gestão de 

Negócios, educadora ambiental.  Atua desde 2006 como consultora, realizando trabalhos 

com organizações governamentais, não governamentais, empresas e instituições de 

ensino nas áreas de planejamento, educação ambiental e na facilitação de grupos e 

eventos. Entre os trabalhos de facilitação realizados, destacam-se, na modalidade 

presencial, as Oficinas Comunitárias para o Projeto “Desenvolvendo uma base para o 

manejo participativo da palmeira ameaçada Butiaeriospatha” (Global TreesCampaing / 

Fauna & Flora International / Sociedade Chauá); Oficina de Integração e Diagnose e 

Workshop Científico do processo de elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual 

do Rio Vermelho (FATMA); Oficina de Planejamento Participativo e Diagnose do 

processo de zoneamento e planejamento dos Parque Municipal dos Xetás e do Parque 

Natural São Francisco de Assis (Prefeitura de Umuarama/PR); Oficina de Consolidação 

do Zoneamento e dos Programas de Manejo do Plano de Manejo do Refúgio de Vida 

Silvestre do Bugio (Prefeitura de Curitiba/PR /SPVS); e a facilitação do processo de 

Planejamento Estratégico Participativo da Sociedade Chauá, em 2015. Na modalidade 

remota, as principais facilitações realizadas foram as Oficinas de Priorização de Ações de 

Conservação de 5 espécies de palmeiras endêmicas ameaçadas do sul do Brasil - “Projeto 

Palmeiras Endêmicas de Campos de Altitude no sul do Brasil: modelagem de ocorrência 

e ações emergenciais para sua conservação” (Sociedade Chauá); o processo de revisão do 

Planejamento Estratégico da Sociedade Chauá; e a concepção e desenvolvimento dos 

cursos remotos “Dicas para aumentar o nível de engajamento em atividades online” e 

“Como fazer roteiros de educação ambiental em áreas naturais (TAOWAY). No projeto 

de revisão e atualização da Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção 

do Paraná será responsável pela facilitação e moderação dos Workshops de avaliação do 

grau de risco de extinção de cada espécie. 
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Critérios de avaliação e categorias de ameaça 

● Área de distribuição das espécies  

A determinação da área de ocorrência e potencial ocorrência faz parte contínua no 

processo avaliativo. Dessa forma, desde as primeiras etapas a equipe conta com um 

profissional para a compilação de dados de ocorrência das espécies e geração de mapas, 

o que fundamenta um critério fundamental para avaliação. Esse profissional terá 

participação durante a compilação de dados (pesquisa, compilação de dados de ocorrência 

e geração de mapas para consulta aos especialistas antes das oficinas), participará das 

oficinas para adequar os mapas produzidos na etapa anterior de acordo com especialistas, 

e fará a edição e finalização desses mapas no processo final de validação da lista.  

Esta etapa da proposta será subdividida em 3 etapas, conforme segue: 

a) Lista de espécies do Paraná: construção da base de dados que será utilizada como 

ponto de partida para identificação de uma lista geral de espécies dos 18 táxons em estudo 

e que ocorrem no Estado do Paraná.  

b) Registro de pontos de ocorrência: A partir da lista geral de espécies para o Estado 

do Paraná, serão selecionadas parte das espécies, as quais serão escolhidas com base em 

critérios de importância ecológica e de conservação. Os pontos de ocorrência das espécies 

(e sinonímias) para toda a América do Sul serão compiladas a partir de informações 

contidas em bancos de dados de biodiversidade como: a base nacional do speciesLink 

(disponível em http://splink.cria.org.br/), e bases de dados globais do Global 

BiodiversityInformationFacility (disponível em https://www.gbif.org/), BISON 

(disponível em https://bison.usgs.gov/#home), eBird (disponível em 

https://ebird.org/home), iDigBio (disponível em https://www.idigbio.org/), iNaturalist 

(disponível em https://www.inaturalist.org/), Ecoengine (disponível em 

https://ecoengine.berkeley.edu/), oBis (disponível em https://obis.org/) e data papers 

como Atlantic Series (disponível em 

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1939-

9170.AtlanticPapers). Após a obtenção dos dados eles serão validados pelos 

coordenadores dos táxons antes da confecção dos mapas e definição das áreas de 

oroccência. 

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1939-9170.AtlanticPapers
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1939-9170.AtlanticPapers
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c) Extensão de ocorrência (extentofoccurrence - EOO): será estimada por meio de 

mínimo polígono convexo com o intuito de mapear a extensão de ocorrência das espécies 

escolhidas. Esta metodologia define o menor polígono em que nenhum ângulo exceda 

180° e que contenha todos os pontos de ocorrência conhecidos da espécie para a América 

do Sul. Posteriormente, estes polígonos estimados serão comparados com os polígonos 

previamente existentes na base de dados UICN, quando houver o polígono para a 

respectiva espécie na UICN. Estes mapas comparativos (polígono convexo mínimo 

estimado x polígono convexo mínimo da IUCN), com extensão total em âmbito nacional 

assim como recortado para o estado do Paraná, serão os produtos apresentados aos 

especialistas dos táxons em estudo nas oficinas propostas, juntamente com o conjunto de 

informações biológicas de cada espécie, para a tomada de decisão quanto aos fatores de 

ameaça de extinção.  

● Conceitos biológicos e ecológicos 

Para a avaliação do status de ameaça, alguns conceitos biológicos e ecológicos 

devem ser considerados tanto no processo de avaliação quanto na aplicação dos critérios 

de ameaça. Para isso, durante o processo de compilação de dados será realizada uma 

pesquisa bibliográfica para a determinação dessas características biológicas e atributos 

ecológicos das espécies e suas populações, sendo tais informações validadas pelo ponto 

focal e pesquisadores antes das oficinas.  Os atributos são: (I) População e tamanho da 

população; (II) Subpopulações; III. Indivíduos maduros; IV. Tempo geracional; V. 

Redução; VI. Declínio continuado; VII. Flutuação acentuada; VIII. Fragmentação severa 

da população; IX. Extensão de ocorrência; X. Área de ocupação; XI. Localização; XII. 

Análise quantitativa; XIII. População reprodutora; XIV. População silvestre; XV. 

Introdução benigna; XVI. Táxon Errante; XVII. Táxon Visitante; XVIII. Propágulos; 

XIX. Efeito resgate; XX. Sumidouro. Para efeitos de avaliação estadual da presente 

proposta, podem ser excluídos ou incluídos e adaptados alguns conceitos em função da 

regionalização metodológica e táxon avaliado durante as oficinas após a discussão dos 

especialistas. 

● Critérios quantitativos 
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Para a avaliação do status de ameaça serão adotados critérios populacionais 

quantitativos por espécie no processo de avaliação. Para isso, durante o processo de 

compilação de dados será realizada uma pesquisa bibliográfica a fim subsidiar essa 

informação e ela será validada pelo ponto focal e pesquisadores.  Para a categorização 

das espécies serão adotados cinco critérios quantitativos: A. Redução da população 

(passada, presente e/ou projetada); B. Distribuição geográfica restrita e apresentando 

fragmentação, declínio ou flutuações; C. População pequena e com fragmentação, 

declínio ou flutuações; D. População muito pequena ou distribuição muito restrita; E. 

Análise quantitativa de risco de extinção (por exemplo, PVA - 

PopulationViabilityAnalysis).  

Apenas citamos os conceitos biológicos e ecológicos e critérios quantitativos que 

devem ser considerados tanto no processo de avaliação bem como as categorizações do 

status de ameaça das espécies que serão adotados na lista produzida. O detalhamento dos 

conceitos adotados pode ser acessado “Roteiro metodológico para avaliação do estado de 

conservação das espécies da fauna brasileira” (ICMBio 2012). 

 

● Categorização das espécies 

As espécies serão categorizadas em Extinta (EX), Extinta na Natureza (EW), 

Regionalmente Extinta (RE), Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN), Vulnerável 

(VU), Quase Ameaçada (NT), Menos Preocupante (LC), Dados Insuficientes (DD), Não 

Aplicável (NA), Não Avaliada (NE).  

 

Oficinas 

A revisão e atualização da Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de 

Extinção no Estado do Paraná será realizada de maneira remota, utilizando-se a 

plataforma de videoconferência Zoom, que pode ser acessada tanto por desktop como por 

celulares, facilitando a participação, e minimizando recursos. Será utilizada uma estrutura 

metodológica composta por Oficinas (Oficinas) e Sessões de análise e atualização 

(Sessões), tendo como premissa a utilização do “Roteiro metodológico para avaliação do 

estado de conservação das espécies da fauna brasileira” (ICMBio 2012). 
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Na Etapa 1 será realizada a Oficina para apresentação do roteiro (ICMBio 2012) 

e do plano de trabalho que explicitará a dinâmica a ser adotada, os prazos e resultados a 

serem alcançados pelos 18 grupos (um para cada Táxon) visando a consecução dos 

objetivos do trabalho. Alinhados os procedimentos e acordados os prazos, os grupos 

iniciarão a Etapa 2. A etapa 2 consiste na apresentação, discussão e atualização das 

espécies. Estas atividades serão conduzidas pelo coordenador do Táxon que definirá a 

melhor forma de desenvolvimento com o seu respectivo grupo de especialistas. Os dados 

coletados deverão ser sistematizados em planilha padrão e enviados à coordenação do 

projeto. Cabe ressaltar que o trabalho será conduzido com base em informações das 

espécies já compiladas (ecologia, biologia, mapas de distribuição, entre outros). Salienta-

se, ainda, que a equipe do projeto realizará a concepção de um modelo da planilha visando 

a padronização dos dados segundo critérios da UICN. Na etapa seguinte (Etapa 3) serão 

realizadas as Oficinas com cada grupo de Táxons, reunindo coordenadores e especialistas, 

e em plenária serão validados os resultados obtidos. Caso haja alguma discrepância ou 

não concordância haverá espaço para a discussão e reanálise.  

Estima-se que para a consecução do processo de trabalho ora apresentado serão 

realizadas 31 Oficinas síncronas distribuídas em 186 horas.  Para a etapa 2 - Seções 

assíncronas - estão previstos de 5 a 15 dias para cada táxon/grupo. A variação do tempo 

está relacionada ao número de espécies a serem analisadas, assim como a disponibilidade 

dos pesquisadores. Dessa forma, será possível discussões mais aprofundadas e busca de 

informações que podem exigir mais tempo. Serão fornecidos aos grupos materiais de 

apoio que orientarão a condução, a análise e a discussão de informações e dados, os quais 

deverão ser registrados (planilha padrão) e enviados à coordenação do projeto para 

subsidiar as oficinas síncronas.   

As Oficinas serão moderadas e facilitadas em tempo integral. As Sessões 

assíncronas receberão orientação da coordenação geral e da moderadora, sendo que a 

condução ficará ao encargo do coordenador do táxon/grupo (ponto focal). A seguir 

apresenta-se um quadro com a distribuição das sessões/oficinas síncronas e atividades 

assíncronas: 
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As sessões assíncronas poderão ser realizadas por vários grupos simultaneamente, 

portanto, o número total de dias foi calculado apenas para dar a noção do tempo gasto 

caso seja optado pela realização de forma sequencial.   

Todo o processo de construção da Lista de Espécies de Fauna Silvestre 

Ameaçadas de Extinção terá como premissa a participação, ou seja, serão proporcionadas 

condições para que todos os participantes tenham voz para expressar os seus pontos de 

vista, seja individualmente ou em grupo, possibilitando análises, reflexões, sugestões e 

debates que contribuam com o objetivo de garantir que a Lista seja um instrumento 

efetivo e seja reconhecido por todos os atores envolvidos. 

A moderação será realizada utilizando-se como base o Modelo de Facilitação 

Grove, agregado a atividades e dinâmicas de Ludificação e Estruturas Libertadoras, de 

acordo com a etapa e com as características específicas do grupo participante do evento. 

O Modelo de Facilitação Grove divide o processo de facilitação em 4 níveis, com o 
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objetivo de favorecer a aplicação e o reconhecimento das dificuldades, para que os 

resultados possam ser efetivamente alcançados. São eles: 

a) Atenção: visa fortalecer o senso de propósito, conscientizando o grupo sobre a 

situação atual e tornando claras as intenções e objetivos do trabalho.  

b) Energia: tem por objetivo promover um ambiente de confiança e respeito entre os 

participantes, criando interação e fazendo com que as pessoas se sintam ouvidas e 

respeitadas.  

c) Informação: refere-se à construção de conhecimento do grupo. Nessa etapa é 

possível ter palestrantes convidados para esclarecer determinados assuntos, mas também 

é importante promover a discussão, a reflexão e a análise entre os participantes, de 

maneira a fazer com que o próprio grupo encontre suas próprias soluções/conclusões. 

d) Operações: diz respeito ao estabelecimento de compromissos, à tomada de 

decisões e a definição de tempo e recursos necessários.  

Para consecução de cada uma dessas etapas serão utilizadas ferramentas como: 

●  Estrutura Libertadoras: estratégias de mediação que promovem a facilitação 

ativa de grupos, despertando nos participantes um comportamento participativo e ágil, e 

incentivando a gestão compartilhada, a inclusão, a definição de propósito e o foco; 

● Ludificação: estratégias baseadas em técnicas de jogos e ferramentas de interação 

utilizadas para tornar as atividades mais divertidas e engajadoras, além de motivar a ação, 

promover a aprendizagem e resolver problemas; 

● BreakoutRooms: a separação dos participantes em salas privadas para atividades 

e discussões em grupos menores proporciona aos eventos maior dinâmica, efetividade e 

rapidez nas análises e discussões, e concomitantemente, favorece a participação de todos; 

● Google Drive: serviço de armazenamento e sincronização do Google que permite 

que os próprios participantes realizem os registros das atividades, e compartilhem suas 

discussões, conclusões e sugestões; 
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● Edupulses: ferramenta de interatividade que permite criar em tempo real 

atividades como quizz, nuvem de palavras, avaliações, etc., possibilitando maior 

engajamento dos participantes em eventos. 

Por fim, ressalta-se que as atividades, informações e discussões, assim como as 

conclusões e sugestões geradas durante as oficinas serão sistematizadas em forma de 

relatório, que conterá também as fotos e lista de participantes, como um produto a ser 

entregue. 

 

5. Execução das atividades e cronograma  

As atividades envolvem o contato e trabalho em conjunto com diferentes profissionais 

e que estão alocados em diversas instituições do país. Dessa forma, para o 

desenvolvimento do trabalho será adotado o padrão “híbrido”, que intercala entre 

atividades presenciais e remotas. As atividades que envolvem atividades como reuniões 

e oficinas serão realizadas primariamente de forma remota “online”, através da 

plataforma Zoom ou similar. Já as atividades presenciais, que envolvem reuniões 

bimestrais com a equipe e outras atividades, será executado na SEDEST onde será 

disponibilizado uma estação de trabalho com computador, pois, facilitará a tomada de 

decisões com a equipe de coordenação (SEDEST/IAT). 

O Plano de Trabalho envolverá o desenvolvimento de treze atividades principais 

durante os 13 meses de contrato, entre maio de 2022 a junho de 2023. Na Tabela 1 é 

apresentado o descritivo das atividades previstas para a execução e o detalhamento das 

atividades para cada ação, bem como seu cronograma mensal.
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Tabela 1: Descrição das atividades e o mês em que as atividades serão executadas. 

Item/Etapa Atividade 
2022 2023 

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 
Etapas preliminares 

Reunião com a equipe técnica da SEDEST/IAT o Plano de Trabalho              

2 Entrega do Plano de Trabalho               

3 

Compilação e 

organização de 

dados sobre as 

espécies 

 

Determinada a equipe de trabalho: coordenação por táxon              

4 
Lista primária das espécies que ocorrem no Paraná e estruturação 

dos grupos taxonômicos que farão parte da lista 

             

5 
Elaborar um banco de dados por grupo taxonômico - ficha de 

avaliação e mapas de distribuição 

             

 Consulta pública dos dados das espécies/consultas aos especialistas              

6 

Reunião 

preparatória para 

workshop 

 

Produção e validação da lista prévia com espécies candidatas à 

inclusão, exclusão ou permanência na lista produzida 

             

7 
Definição dos pesquisadores para o workshop de discussão da lista 

prévia por grupo taxonômico  

             

8 
Envio dos convites para os pesquisadores para participação no 

workshop de avaliação 

             

9 Realização do 

workshop de 

avaliação e edição 

de informações 

Definição da programação do workshop e das oficinas              

10 Realização das oficinas               

11 Edição de informações/produção de material final              

12 
Etapa final 

Validação pelos especialistas das listas produzidas              

13 Redação da minuta de decreto com a lista atualizada              



 

 

 

 

6. Produtos e cronograma de entrega 

O desenvolvimento das atividades para a execução das ações gerará a entrega de 

oito produtos ao longo dos meses de contrato. Na Tabela 1 é apresentado o descritivo das 

atividades a serem realizadas e na Tabela 2 são apresentados os produtos que serão 

gerados.  

Os produtos serão entregues a WWF e serão avaliados em conjunto com o 

SEDEST/IAT. Todos os produtos devem ser validados e aprovados pela equipe técnica 

do projeto. A realização de modificações sugeridas está contemplada no plano de 

trabalho, bem como no prazo de entrega. Os prazos aqui apresentados estão de acordo 

com o TDR e contrato de prestação de serviços, mas poderão sofrer alterações/ajustes, 

desde que previamente acordados entre a Contratada e a Coordenação do PAT Caminho 

das Tropas Paraná - São Paulo. 

Tabela 2: Descrição prévia dos produtos e prazos de entrega dos produtos.  

Item Produto 

Prazos  

Entrega Aprovação 

1 Plano de trabalho detalhado 01/07/2022  11/07/2022  

2 

Base de dados com as informações de todas as espécies 

constantes na lista e os critérios para a inclusão ou 

exclusão das mesmas 

22/10/2022  
 

30/10/2022  
 

3 

Relatório das consultas aos especialistas, solicitando 

revisão das informações da base de dados, 

complementação e correções pertinentes, e organização 

das informações dos colaboradores 

25/01/2022  
 

31/01/2023  
 

4 
Programação e fio lógico do workshop e a lista com o rol 

de participantes a serem convidados 

10/02/2023  
 

20/02/2023  
 

5 

Relatório do evento: workshop de avaliação, contendo lista 

de participantes, fotos de registro, memória, gravações da 

reunião e destaque dos resultados 

10/04/2023  
 

20/04/2023  
 

6 

Documento com as informações e revisões das 

informações e mapas de distribuição geográfica com as 

atualizações geradas durante o workshop 

25/04/2023  
 

30/04/2023  
 

7 

Versão final digital de documento descritivo da lista de 

espécies de fauna silvestre nativa ameaçada do estado do 

Paraná 

15/05/2023  
 

25/05/2023  
 

8 

Relatório final com a descrição de todas as etapas, 

materiais, técnicas e métodos utilizados, a lista de espécies 

produzida, especialistas consultados para a confecção do 

Produto, incluindo a Minuta de Decreto 

05/06/2023  
 

15/06/2023  
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Brasília-DF, 04 de janeiro de 2022 

 

Prezado (a),  

Solicitamos a gentileza de apresentar proposta de serviço de consultoria para revisão e atualização 

da Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná, ação 

prevista no Plano de Ação Territorial Caminho das Tropas Paraná-São Paulo sob a coordenação 

da SEDEST – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná e SIMA – 

Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura de São Paulo, no âmbito do Projeto “GEF Pró-Espécies: 

Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas”  

 

1. Contextualização e justificativa do trabalho 

No sentido de minimizar os impactos sobre as espécies ameaçadas, especialmente sobre aquelas que 

não estão contempladas por instrumentos de conservação existentes, o Ministério do Meio Ambiente, 

em colaboração com suas agências vinculadas e organizações parceiras, desenvolveu o Projeto “Pró-

Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas”, que busca alocar recursos 

ao Programa Pró-Espécies para adotar ações de prevenção, conservação, manejo e gestão que possam 

minimizar as ameaças e o risco de extinção de espécies. A expectativa é que, até 2022, sejam tomadas 

medidas para proteção de todas as espécies ameaçadas do país, em especial para as 290 que estão em 

situação mais crítica, visando o envolvimento de 13 estados brasileiros.  

O Projeto Pró-Espécies é coordenado pelo Governo Federal por meio do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e financiado pelo Global Environment Facility – GEF (www.thegef.org). A agência 

implementadora do projeto é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e o WWF-Brasil foi 

selecionado para atuar como a agência executora do Pró-Espécies, sendo, portanto, o responsável pela 

execução técnica e financeira dos recursos do Projeto, integrando União, estados e municípios na 

implementação de políticas públicas em pelo menos 12 áreas-chave para conservação de espécies 

ameaçadas de extinção, totalizando 9 milhões de hectares. 

O Plano de Ação Territorial (PAT) Caminho das Tropas Paraná-São Paulo, um dos planos 

apoiados pelo Projeto Pró-Espécies, visa melhorar o estado de conservação e conhecimento sobre as 

espécies ameaçadas de extinção, por meio do envolvimento de diversos atores e visando a mitigação 
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dos impactos diretos e indiretos causados pelos principais vetores de pressão que incidem sobre as 

espécies alvo do Plano. O PAT Caminho das Tropas Paraná-São Paulo abrange um território extenso e 

é constituído por mais de 70 ações, entre elas a revisão e atualização da Lista de Espécies de Fauna 

Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná, que se encontra defasada tendo em vista os 

conhecimentos adquiridos nesse período e a ocorrência de novos vetores de pressão na região. Assim, 

esta Carta Convite objetiva contratar uma consultoria para conduzir a coordenação e a execução das 

atividades que serão desenvolvidas para a revisão e atualização da Lista de Espécies de Fauna Silvestre 

Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná. 

 

2.   Critérios para Habilitação de Fornecedores 

Este serviço deverá ser do tipo Pessoa Jurídica, exceto Microempreendedor Individual (MEI). 

O Proponente deve prever a incidência de encargos sobre a contratação. Os valores devem constar na 

proposta do fornecedor.  

Para participação da concorrência o fornecedor deverá apresentar, junto da proposta, os documentos 

abaixo. Serão consideradas válidas as certidões com até 90 (noventa) dias da data de emissão. 

1) Proposta Orçamentária contendo: 

a. Nome da empresa; 

b. CNPJ; 

c. Contato do responsável pela proposta; 

d. Código de Prestação de Serviço que será informado na Nota Fiscal; 

e. Informar o local da prestação de serviço e alíquota; 

f. Conta Bancária (a CONTA BANCÁRIA precisa, NECESSARIAMENTE, ser conta corrente CNPJ 

e estar em nome do proponente); 

g. O orçamento deve ser enviado em formato PDF. 

2) Cartão CNPJ da Empresa; 

3) Inscrição Estadual e Inscrição Municipal; 

4) Cópia do Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) e última alteração - OBS: a última alteração 

deve conter os representantes legais e o endereço atualizado; 

5) Procuração do representante, se houver; 

6) Certidão Negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

7) Certidão Negativas de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

8) Certificado de Regularidade do FGTS; 

9) No caso de isenção fiscal, encaminhar a declaração de isenção com a legislação pertinente; 
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3. Objetivo do trabalho 

 O objetivo deste convite é a contratação de consultoria Pessoa Jurídica com vistas à revisão e 

atualização da Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná 

(Decreto nº 3148/2004; Decreto nº7264/2010; Decreto nº 11797/2018).  

 Os objetivos específicos são: 

 Compilar informações das espécies de fauna que ocorrem no estado do Paraná, para subsidiar 

a avaliação do status de ameaça da fauna estadual (ex. ecologia, área de ocorrência, entre 

outras pertinentes ao processo avaliativo); 

 Realizar consulta ampla e workshops junto a especialistas, pesquisadores e outros atores da 

sociedade, os quais terão sua participação validada pela equipe técnica, para a avaliação do 

status de ameaça da fauna estadual seguindo os critérios estabelecidos pela IUCN; 

 Preparar minuta de publicação da lista atualizada com a categoria de ameaça das espécies de 

fauna do estado do Paraná; 

 

4. Escopo do trabalho 

O escopo de trabalho para os serviços especificados nesta Carta Convite é o estado do Paraná. A fauna 

silvestre presente no estado do Paraná conta com uma grande diversidade de espécies, abrangendo 

desde espécies generalistas, com maior capacidade de adaptação a ambientes alterados por ações 

antrópicas, até espécies especialistas, muitas delas classificadas como Criticamente em Perigo de 

extinção, que geralmente ocupam as áreas do território com vegetação mais preservada. 

O Paraná foi precursor na elaboração das Listas de Espécies Ameaçadas Estaduais (LEA) e na 

elaboração do livro vermelho da fauna, instrumento fundamental na popularização e divulgação das 

espécies ameaçadas. Após a primeira versão (1995) a LEA paranaense teve sua primeira atualização e 

ampliação em 2004. No entanto, desde 2004, apenas as LEAs de mamíferos e aves foram revisadas 

(anos de 2010 e 2018, respectivamente). Considerando que protocolos internacionais e nacionais 

recomendam que as LEAs sejam revisadas e atualizadas a cada 5 (cinco) anos, a LEA do Paraná para 

todos os grupos de fauna está desatualizada, exceto para aves. Essa realidade dificulta a tomada de 

decisão no que tange às ações para a conservação e gestão territorial que estão em fase de 

implementação, como o projeto GEF Pró-Espécies, e justifica a necessidade de atualização da lista. 

 
5. Especificações 

5.1. O PAT Caminho das Tropas Paraná-São Paulo está sob coordenação da equipe da Secretaria do 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do estado do Paraná (SEDEST) e da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA), parceiros do GEF Pró-Espécies para o 

Território 19. 
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5.2. As ações do PAT que serão alvo deste projeto foram definidas em exercício de priorização realizado 

na reunião devolutiva à Oficina de Elaboração e referendadas pelo Grupo de Apoio Técnico do 

Território (GAT). A ação específica relacionada à atualização da Lista de Fauna Ameaçada do estado do 

Paraná está articulada no âmbito do Instituto Água e Terra (IAT), na Gerência de Biodiversidade, 

Divisão de Estratégias de Conservação, equipe de fauna. 

5.3. A contratada deverá realizar reuniões periódicas, no mínimo bimensais, com a equipe de fauna do 

Instituto Água e Terra (IAT), coordenação do PAT no âmbito da SEDEST e demais parceiros, ou sempre 

que necessário, a fim de atualizar as equipes sobre o andamento das atividades e realizar alinhamentos 

sobre sua execução.  

5.4. É desejável que a contratada seja uma instituição paranaense e que a equipe técnica resida em 

Curitiba para acompanhamento periódico pela equipe do IAT, para o desenvolvimento do trabalho. 

Caso isso não ocorra, a contratada e sua equipe técnica devem ter disponibilidade para as reuniões por 

meio de plataformas virtuais de comunicação e para viagens pelo território do estado do Paraná, 

mediante prévio acordo com a coordenação do IAT, conforme necessidade e possibilidade, 

considerando as restrições advindas da pandemia da Covid-19. 

5.5. Caberá à contratada o agendamento de reuniões, consulta de agenda dos parceiros, 

acompanhamento do andamento das atividades, a moderação e relatoria das reuniões ou oficinas com 

parceiros, com o IAT e reuniões de monitoramento da lista, sistematização e organização das 

informações levantadas, além do cumprimento do plano de trabalho e das entregas dos produtos 

especificados nesta carta convite. 

5.6. Serão considerados como revisão e atualização os trabalhos envolvendo minimamente os táxons 

Apidae, Amphibia, Mammalia, Lepidoptera, Aves, Peixes, Reptilia, com inclusão dos grupos Ascidiacea, 

Cnidaria, Crustacea, Coleoptera, Echinodermata, Hymenoptera, Mecoptera, Mollusca, Libellulidae, 

Polychaeta e Oligoqueta.  

5.7. A base metodológica será o “Roteiro metodológico para avaliação do estado de conservação das 

espécies da fauna brasileira” (ICMBio, 2012). Essa metodologia foi desenvolvida pela União 

Internacional para Conservação da Natureza e é norteadora para a construção ou revisão das LEAs 

nacional e regionais, nos estados brasileiros. A avaliação é composta por 8 (oito) passos em 3 (três) 

etapas: (1) Preparatória: que inclui a definição da equipe de trabalho e a compilação de dados das 

espécies a serem avaliadas por táxon; (2) Avaliação: que inclui a realização de workshops com a 

participação de pesquisadores, onde é avaliado o grau de risco de extinção de cada espécie; (3) Final: 

que é a validação da categorização das espécies e publicação da lista por meio de Decreto, sob 

responsabilidade do Instituto Água e Terra, propiciando uma divulgação ampla e ágil das informações 

e dando visibilidade e transparência ao processo. 

5.8. As espécies serão categorizadas como base em cinco critérios quantitativos: redução da população 

(passada, presente e/ou projetada); distribuição geográfica restrita e apresentando fragmentação, 
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declínio ou flutuações; população pequena e com fragmentação, declínio ou flutuações; população 

muito pequena ou distribuição muito restrita; análise quantitativa de risco de extinção (ICMBio 2012). 

As espécies serão categorizadas em Extinta (EX), Extinta na Natureza (EW), Regionalmente Extinta 

(RE), Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase Ameaçada (NT), Menos 

Preocupante (LC), Dados Insuficientes (DD), Não Aplicável (NA), Não Avaliada (NE).  

 

 

6. Período do trabalho 

O período de trabalho será aproximadamente 365 dias (período estimado de 01/2022 a 01/2023). 

Qualquer prorrogação deste prazo deverá ser concedida e aprovada previamente, por escrito, de 

comum acordo entre as partes contratada e contratante, sem custo adicional ao contratante e mediante 

Termo Aditivo ao contrato, a ser assinado. 

 

7. Plano de trabalho  

As atividades a serem executadas com vistas ao cumprimento dos objetivos deste Convite, estão 

sinteticamente expostas no Quadro I e orientadas pelo “Roteiro metodológico para avaliação do estado 

de conservação das espécies da fauna brasileira” (ICMBio 2012): 

Quadro I: Atividades a serem realizadas pela contratada 

Item Atividades e detalhamentos Período para 
Realização 

I 

Reunião inicial de planejamento e apresentação do plano de trabalho 
 Elaborar e apresentar Plano de Trabalho dos serviços a serem 

executados pela Contratada 
 Participar de reunião com a equipe técnica do IAT para 

alinhamento do Plano de Trabalho 

30 dias 

II 
Compilação e organização de dados sobre as espécies  

 Planejar a estruturação dos grupos taxonômicos que farão parte da 
lista atualizada. 

90 dias 

III 

Consultas a especialistas e atores participantes 
 Organizar a Coordenação Geral, a Coordenação Adjunta e os 

Coordenadores de Grupo Taxonômico. 
 Definir bases e parâmetros a serem empregados nos processos de 

categorização e definição do status das espécies de fauna com 
ocorrência no Estado do Paraná.  

 Elaborar banco de dados, por grupo taxonômico, sobre as espécies, 
contendo informações como: biologia, ecologia, habitat, 
distribuição geográfica, status populacional e de ameaça, ações de 
conservação, trabalhos publicados e demais informações que 
possam ser relevantes para tomada de decisão sobre a presença da 
espécie na lista de ameaçadas. 

80 dias 

IV 
Reunião preparatória para workshop 

 Elaborar uma lista prévia com espécies candidatas à inclusão, 
exclusão ou permanência na Lista Vermelha da Fauna Ameaçada de 

30 dias 
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Extinção no Estado do Paraná. As listas devem conter, para cada 
espécie, nomes científicos e populares (quando houver), sua 
categoria de ameaça em nível global, nacional e nas LEA do Paraná 
já publicadas, por grupo taxonômico 

 Elencar um rol de pesquisadores (com suas respectivas instituições 
e endereços) a serem convidados para um workshop de discussão 
da lista prévia definida por grupo taxonômico e elaborar a 
programação e fio lógico do workshop 

 Convidar, após validação da lista pela Coordenação Geral e Adjunta, 
os pesquisadores relacionados nos rols para participação no 
workshop 

V 

Realização do workshop de avaliação online ou a critério da 
consultoria 

 Organizar e realizar o workshop para discutir as listas prévias de 
cada grupo taxonômico, com avaliação caso a caso das espécies, 
incluindo moderação e relatoria do evento 

20 dias 

VI 
Edição das informações resultantes do workshop 

 Revisões das informações e mapas de distribuição geográfica com as 
atualizações consensuadas pelos Especialistas durante o workshop 

50 dias 

VII 
Validação das categorias  

 Compilar e revisar as listas de cada grupo taxonômico 
45 dias 

VIII 

Elaboração da Minuta de Decreto com a lista atualizada 
 Elaborar minuta de decreto incluindo a lista final e apresentar ao 

Instituto Água e Terra, para a Diretoria do Patrimônio Natural, para 
aprovação. 

20 dias 

 

A equipe de trabalho durante as consultas e confecção da lista deverá ser formada com ampla 

participação de pesquisadores de Sociedades Científicas e instituições de ensino e pesquisa. As 

avaliações devem ocorrer no nível taxonômico de espécie, mas espécies ainda não descritas também 

podem ser avaliadas (ICMBio 2012). Cada grupo taxonômico deve ter um profissional especialista 

como ponto focal para coordenar as ações, conforme descrito no item 11 desta carta convite. 

As etapas, técnicas e fontes de informação que deverão ser adotadas pela contratada na execução das 

Atividades sintetizadas no Quadro I deverão seguir a metodologia do “Roteiro metodológico para 

avaliação do estado de conservação das espécies da fauna brasileira” (ICMBio, 2012) com as 

adaptações de acordo com o plano de entrega de produtos descrito no item 8 desta Carta Convite. 

Para a confecção da Lista atualizada de espécies ameaçadas de extinção no Paraná, a contratada deverá 

partir da Base de Dados Unificada de lista de fauna existente no Paraná (LEAs já publicadas), a lista 

nacional e outras listas de fauna ameaçada que utilizarem as categorias e critérios de IUCN (2001). A 

lista deve seguir as categorias e critérios estabelecidos pela União Internacional para Conservação da 

Natureza – UICN. 
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8. Produtos esperados, cronograma de entrega 

Nº Descrição dos Produtos 
Prazo de 
Entrega 

(prevista) 

Período de 
aprovação 
(prevista) 

1 Plano de trabalho 
30 dias após a 
assinatura do 

contrato 

10 dias após a 
entrega do 

produto 

2 
Base de dados com as informações de todas as 
espécies constantes na lista e os critérios para a 
inclusão ou exclusão das mesmas 

120 dias após a 
assinatura do 

contrato 

10 dias após a 
entrega do 

produto 

3 

Relatório das consultas aos especialistas, solicitando 
revisão das informações da base de dados, 
complementação e correções pertinentes, e 
organização das informações dos vários 
colaboradores 

200 dias após a 
assinatura do 

contrato 

20 dias após a 
entrega do 

produto 

4 Programação e fio lógico do workshop, bem como a 
lista com o rol de participantes a serem convidados. 

230 dias após a 
assinatura do 

contrato 

20 dias após a 
entrega do 

produto 

5 

Relatório do evento: workshop de avaliação, 
contendo lista de participantes, fotos de registro, 
memória, gravações da reunião e destaque dos 
resultados 

250 dias após a 
assinatura do 

contrato 

10 dias após a 
entrega do 

produto 

6 

Documento descritivo sobre as informações e 
revisões das informações e mapas de distribuição 
geográfica com as atualizações consensuadas pelos 
Especialistas durante o workshop 

300 dias após a 
assinatura do 

contrato 

10 dias após a 
entrega do 

produto 

7 

Versão final digital de documento descritivo da lista 
de espécies de fauna silvestre nativa ameaçada do 
estado do Paraná, contendo nome científico e nome 
popular; ordem e família; classificação, segundo a 
lista da IUCN, no Brasil e no estado do Paraná 

345 dias após a 
assinatura do 

contrato 

15 dias após a 
entrega do 

produto 

8 

Relatório final, escrito de forma objetiva, coerente e 
concisa, de todas as etapas, materiais, técnicas e 
métodos utilizados, a lista de espécies sugerida, bem 
como bibliografias e pesquisadores/especialistas 
consultados para a confecção do Produto, incluindo 
a Minuta de Decreto 

365 dias após a 
assinatura do 

contrato 

10 dias após a 
entrega do 

produto 

 

Todos os produtos devem ser validados e aprovados pela equipe técnica do projeto indicado pela 

contratante. A realização de modificações sugeridas deverá estar contemplada na proposta financeira, 

bem como no prazo de entrega definido. Os produtos (relatórios e demais documentos técnicos) 

deverão ser apresentados nos formatos *.doc, *.pdf , *xls, shapefile ou outro, de acordo com a 

necessidade. As informações e bases de dados entregues pela consultoria poderão ser utilizadas pelo 

IAT e pela SEDEST, sem restrição de uso. 

Os prazos aqui apresentados são uma referência, podendo sofrer alterações conforme a duração do 

processo de seleção e elaboração de contrato ou acordo entre a contratada e a equipe técnica. O prazo 

final para entrega do último produto é: 30/01/2023. 
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9. Condições de desembolso 

Parcela Condição de desembolso 
Data de pagamento 

(prevista) 
% paga por 

produto 

1 
Mediante entrega e aprovação do 
Produto 1 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

2 
Mediante entrega e aprovação do 
Produto 2 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

3 
Mediante entrega e aprovação dos 
Produtos 3 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

4 
Mediante entrega e aprovação dos 
Produto 4 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

5 
Mediante entrega e aprovação dos 
Produtos 5 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

6 
Mediante entrega e aprovação dos 
Produtos 6 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

7 
Mediante entrega e aprovação dos 
Produtos 7 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

20% 

8 
Mediante entrega e aprovação dos 
Produtos 8 e entrega da Nota 
Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

20% 

Total 100% 

 

 

10. Orçamento  

O proponente deverá informar ao WWF-Brasil: detalhes técnicos que julgar necessários, preços com 

memória de cálculo detalhado (ex.: hora, valor por hora, valor por produto, etc.), condições de 

pagamento, prazo e demais informações adicionais e/ou diferenciais que se fizerem necessárias. 

Memória de cálculo por categoria 

Memória de cálculo por 
categoria Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Prestação de serviço       

Viagens (quando for possível)       

Diárias (quando for possível)       
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Etc.       

Valor total previsto   
 

 

Memória de cálculo por Produto  

Memória de cálculo 
por Produto 

Tempo horas 
gastas 

Valor total das 
horas 

Insumos 
gastos 

Valor total dos 
Insumos 

Produto 01         
Produto 02         
Produto 03         
Produto 04         
Produto 05         
Produto 06         
Produto 07     
Produto 08     

 

A proposta de orçamento deverá contemplar todos os produtos e atividades conforme itens 7 e 8, 

apresentar obrigatoriamente as memórias de cálculo por categoria e por produto. As duas memórias 

devem ter o mesmo valor. 

Sobre a proposta financeira incidirão, ainda, os encargos e impostos. 

Devido aos sérios riscos representados à saúde das pessoas pela pandemia de COVID-19, entende-se 

que viagens deverão ser evitadas enquanto durarem as restrições referentes à segurança sanitária da 

população. Por isso, deve-se trabalhar com a realização de reuniões remotas, sejam aquelas para o 

acompanhamento das atividades previstas no plano de trabalho, sejam aquelas que em tempos 

normais seriam necessárias para realização de workshops. Reuniões presenciais, viagens, atividades 

de campo, entre outros, poderão ser realizadas somente se houver possibilidade para tal e necessidade 

confirmada. 

No caso de a equipe técnica residir fora de Curitiba, o orçamento deverá incluir o valor de passagens e 

diárias a serem utilizadas para reuniões com as equipes do IAT/SEDEST e eventuais viagens 

necessárias para conclusão dos produtos, que ocorrerão somente em ocasiões excepcionais e caso haja 

suspensão de restrições referentes à pandemia. Devem ser previstas, no mínimo, 6 viagens a Curitiba. 

Todos os custos de transporte, estadia e alimentação para reuniões com a Contratante ou outras 

instituições deverão ocorrer por parte da Contratada e constar na proposta a ser apresentada. Somente 

as viagens dos participantes a serem convidados para oficinas/reuniões (caso alguma delas seja 

presencial) serão de responsabilidade do WWF-Brasil e não devem constar na proposta financeira. 
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11. Perfil da equipe a ser contratada  

Neste item estão expostas a qualificação e experiência que deverão ser apresentadas tanto pela 

Proponente quanto pela equipe técnica que será envolvida na execução das Atividades e elaboração 

dos Produtos previstos neste Convite.  

Importante ressaltar que a comprovação de cada um dos itens da qualificação exigida, sejam os 

requisitos obrigatórios ou classificatórios (a seguir listados), deverão ser apontados pela proponente 

em Capítulo da proposta especificamente dedicado a este fim. Este Capítulo deverá estar subdividido 

por requisito, seguindo a forma de organização dos mesmos, constantes deste Convite, sendo que cada 

documento comprobatório deverá ser anexado ou citado no subitem correspondente ao requisito que 

visa comprovar.  

Deste modo, deverão ser anexadas em cada subitem deste Capítulo, as versões digitalizadas de cada 

documento comprobatório que não se encontre disponível em ambiente virtual. E deverão ser listadas 

as referências completas, de acordo com as normas vigentes, para aqueles que possam ser acessados 

virtualmente. Nestas referências deverá constar o link do endereço eletrônico e a data de acesso onde 

está disponível. 

Não serão aceitas propostas que não cumprirem expressamente estas regras de apresentação dos 

documentos comprobatórios. 

Ressalta-se que o Projeto Pró-Espécies estimula a participação de mulheres na composição das equipes 

a participarem dos processos seletivos, sempre em busca de um equilíbrio de gênero nas diferentes 

fases de implementação do projeto. 

Seguem, assim, os requisitos eliminatórios (obrigatórios) e classificatórios que deverão ser 

comprovados pela proponente: 

 

I. Requisitos eliminatórios (obrigatórios) a serem atendidos pela empresa Proponente: 

 Experiência comprovada de no mínimo dez anos em projetos relativos à conservação da 
biodiversidade (fauna); 

 Experiência comprovada indicando a atuação da empresa na elaboração de Lista de Espécies 
de Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção; 

 Possuir equipe de profissionais com experiência nos produtos requeridos, sendo composta 
por, no mínimo, três profissionais sendo: um pesquisador/técnico com experiência em 
Zoologia, outro com experiência em Sistemas de Informação Geográfica (GIS) e compilação de 
dados e outro na moderação de workshops/eventos on-line, conforme requisitos a seguir. 

 

II. Requisitos eliminatórios (obrigatórios) a serem atendidos pela equipe técnica executora: 

Perfil 1: Pesquisador/Técnico/Equipe com Experiência em Zoologia: 

 Formação em nível superior em Biologia e/ou demais áreas afins (área de concentração 
zoologia ou ecologia); 
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 Pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu 

 Experiência comprovada em zoologia e/ou ecologia e/ou biologia animal; 

 Vivência acadêmica comprovada (cursado pós-graduação stricto sensu ou lato sensu, 
participado de grupos de pesquisas registrados no CNPq, ou similares, no tema de objeto deste 
Convite); 

 Conhecimento em diferentes grupos de vertebrados e/ou invertebrados. 

 Experiência comprovada em projetos de conservação de espécies de fauna ou na elaboração 
de listas de espécies ameaçadas da fauna. 

Perfil 2: Pesquisador/Técnico/Equipe com Experiência em GIS e compilação de dados: 

 Formação em nível superior em Biologia, Geografia e/ou demais áreas afins; 

 Pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu 

 Vivência acadêmica comprovada (cursado pós-graduação stricto sensu, participado de grupos 
de pesquisas registrados no CNPq, ou similares, no tema de objeto deste Convite); 

 Experiência comprovada em projetos que envolvam a tabulação, compilação, análises 
geoespaciais de fauna. 

Perfil 3: Pesquisador/Técnico/Equipe com Experiência em Moderação: 

 Formação em nível superior;  

 Pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu 

 Vivência acadêmica comprovada (cursado pós-graduação stricto sensu ou lato sensu, 
participado de grupos de pesquisas registrados no CNPq, ou similares);  

 Experiência comprovada em moderação de eventos on-line como workshops ou similares ao 
objeto desse contrato. 

 
 

III. Requisitos classificatórios a serem atendidos pela equipe técnica executora: 

 Pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu - área de concentração em Zoologia, Ecologia e 
Biologia Animal; Geografia e demais áreas;  

 Experiência comprovada em trabalhos de campo; 

 Realização de estudos/projetos na área de abrangência do território do estado do Paraná, em 
especial atenção às atuações relacionadas à fauna; 

 Realização de estudos/projetos voltados à avaliação de status de conservação de espécies da 
fauna, sob a metodologia da IUCN; 

 Experiência no uso de planilhas eletrônicas e bancos de dados (comprovada por certificado de 
treinamento ou publicação científica que mencione a atividade); 

 Experiência no uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e softwares de 
geoprocessamento. 

 
O proponente deverá apresentar a equipe que fará a execução dos trabalhos, suas atribuições e um 

planejamento de tempo de dedicação de cada membro, conforme modelo abaixo: 
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Composição da Equipe, Atribuição de Responsabilidades e Planejamento de tempo  

Nome Área de 
Especialidade  Cargo  

Atividade(s)/ 
Responsabilidade(s) 

Atribuída(s) 

Tempo de dedicação 

Horas por 
semana 

% de 
contribuição  

individual com 
o projeto 

      

      

      

      

Total X Horas 100% 

 

Caso o proponente tenha interesse na participação de mais processos seletivos no âmbito do Projeto 

Pró-Espécies, devem ser apresentadas informações específicas, conforme Item III das Disposições 

Gerais desta Carta Convite. 

 

12. Critérios de seleção 

A modalidade de seleção desta contratação será a de técnica e preço. 

A avaliação se dará pelas seguintes etapas: 

A. Etapa I: Análise Técnica  

B. Etapa II: Análise de preço  

C. Etapa III: Análise Final 

As condições e critérios para avaliação de cada etapa estão descritos a seguir. 

 

A. Etapa I: Análise Técnica 

Esta etapa considera o somatório dos pontos associados aos critérios técnicos definidos pela equipe, 

garantindo a comprovação da capacidade técnica de execução do contratado (caso não haja envio 

das comprovações juntamente com a proposta, o proponente pode ser desconsiderado do 

processo), observando as pontuações apresentadas no quadro abaixo.  

Será considerada somente formação e experiência nas áreas afins conforme definido no item anterior. 

Para comprovar o perfil do profissional devem ser enviadas comprovações (diplomas, certificados, 

contratos de trabalho, etc.).  
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Critérios e pontuação relativa à qualificação da consultoria 

Perfil 1: Pesquisador/Técnico/Equipe com Experiência em Zoologia 

Critério Pontuação Pontuação 
mínima 

Pontuação 
máxima 

Formação acadêmica - Pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu - área de concentração 
em Zoologia, Ecologia e Biologia Animal 
(será considerada a maior titulação apenas) 

Doutorado: 20 pontos 
Mestrado: 10 pontos 
Especialização: 5 pontos 

5 pontos 20 pontos 

Experiência em ecologia e ferramentas de 
conservação  

2 pontos por experiência 
comprovada 

Não se 
aplica 

10 pontos 

Experiência em trabalhos de campo 2 pontos por experiência 
comprovada 

Não se 
aplica 10 pontos 

Realização de estudos/projetos voltados à 
avaliação de status de conservação de 
espécies da fauna, sob a metodologia da 
IUCN 

2 pontos por experiência 
comprovada 

Não se 
aplica 

10 pontos 

Participação em projetos com espécies 
ameaçadas de extinção e em projetos de 
pesquisa e gestão de biodiversidade no 
estado do Paraná 

2 pontos por ano 
comprovado (fração 0,16 
por mês) 

Não se 
aplica 

10 pontos 

Participação em Planos de Ação para 
conservação de espécies ou ecossistemas ou 
projetos de assessoria ao Projeto GEF Pró-
Espécies 

2,5 pontos por ano 
comprovado (0,21 por 
mês) 

Não se 
aplica 

10 pontos 

Experiência na elaboração de Lista de 
Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de 
Extinção 

5 pontos por ano 
comprovado (0,41 por 
mês) 

Não se 
aplica 30 pontos 

Total 100 pontos* 

* 100 pontos equivalentes a 35 pontos do total 

 

Perfil 2: Pesquisador/Técnico/Equipe com Experiência em GIS e compilação de dados 

Critério Pontuação Pontuação 
mínima 

Pontuação 
máxima 

Formação acadêmica - Pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu - área de concentração 
em Biologia, Geografia e/ou demais áreas 
afins (será considerada a maior titulação 
apenas) 

Doutorado: 20 pontos 
Mestrado: 10 pontos 
Especialização: 5 
pontos 

5 pontos 20 pontos 

Experiência comprovada em projetos que 
envolvam a tabulação, compilação e análises 
geoespaciais de fauna 

2,5 pontos por 
experiência 
comprovada 

2,5 pontos 40 pontos 

‘Participação em projetos com espécies 
ameaçadas de extinção e em projetos de 
pesquisa e gestão de biodiversidade no estado 
do Paraná 

2 pontos por ano 
comprovado (fração 
0,16 por mês) 

Não se aplica 10 pontos 
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Participação em Planos de Ação para 
conservação de espécies ou ecossistemas ou 
projetos de assessoria ao Projeto GEF Pró-
Espécies 

2,5 pontos por ano 
comprovado (0,21 por 
mês) 

Não se aplica 10 pontos 

Experiência na elaboração de Lista de 
Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas de 
Extinção 

5 pontos por ano 
comprovado (0,41 por 
mês) 

Não se aplica 10 pontos 

Experiência comprovada em tabulação e 
compilação de dados e geoprocessamento 

5 pontos por ano 
comprovado (0,41 por 
mês) 

Não se aplica 10 pontos 

Total 100 pontos* 

* 100 pontos equivalentes a 35 pontos do total 

 

Perfil 3: Pesquisador/Técnico/ Equipe com Experiência em Moderação 

Critério Pontuação Pontuação 
mínima 

Pontuação 
máxima 

Formação acadêmica - Pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu (será considerada a 
maior titulação apenas) 

Doutorado: 20 pontos 
Mestrado: 10 pontos 
Especialização: 5 pontos 

5 pontos 20 pontos 

Experiência comprovada em moderação de 
eventos on-line como workshops ou 
similares ao objeto desse contrato 

2,5 pontos por 
experiência comprovada 

5 pontos 80 pontos 

Total 100 pontos* 

* 100 pontos equivalentes a 30 pontos do total 

Para o cálculo da pontuação relativa à qualificação da consultoria, será realizada uma equivalência 

onde os perfis 1 e 2 terão um peso de 35 pontos e o perfil 3 um peso de 30 pontos. 

 

Critérios e pontuação relativa à qualidade e adequação da proposta técnica  

QUALIDADE GERAL E ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA À CARTA CONVITE  PONTUAÇÃO 

Apresentação (domínio da norma culta, organização, acabamento, criatividade, 
objetividade, clareza, uso de recursos gráficos)  

Máximo de 25 
pontos 

Embasamento técnico (rigor técnico e descrição clara da abordagem metodológica 
a ser utilizada amparada em referências bibliográficas, conhecimento geral da 
metodologia utilizada pela IUCN para a avaliação de espécies ameaçadas) 

Máximo de 25 
pontos 

Metodologia de trabalho (estrutura e descrição das atividades, nível de 
detalhamento, compatibilidade entre metodologia adotada e os objetivos do 
projeto) 

Máximo de 25 
pontos 

Contextualização (conhecimento da realidade ambiental, política, normativa e 
institucional dos biomas e da região objeto da consultoria – Estado do Paraná)  

Máximo de 25 
pontos 

TOTAL  100 PONTOS 
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A média entre as duas pontuações (consultoria + proposta técnica) será considerada como nota final 

para a Etapa I: análise técnica. 

Será classificado para a Etapa II (Análise de Preço) os proponentes que comprovarem os 

requisitos obrigatórios apresentados na Seção 11 desta carta convite e obtiverem a pontuação 

mínima de 70 (setenta) pontos do total de 100 (cem) pontos da análise técnica (Etapa I) e, 

quando houver nota mínima no item, os proponentes devem obter pontuação igual ou acima 

das notas mínimas dos referidos itens para classificação para a seguinte etapa. 

 

B. Etapa II: Análise de Preço 

Os proponentes classificados na Etapa I terão as suas propostas de preço avaliadas de acordo com os 

critérios apresentados abaixo. 

Para o cálculo da Nota da Análise de Preço (𝑁𝐴𝑃( ))  será utilizada a seguinte fórmula: 

𝑁𝐴𝑃( ) =
100 𝑥 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑃

𝑃𝑝𝑖
 

Onde: 

● 𝑁𝐴𝑃( ) = Nota da análise de preço; 

● MinPP = Proposta de menor preço; e 

● Ppi = Proposta de preço em avaliação. 

A proposta de menor preço terá a nota 100 (cem). 

 

C. Etapa III: Análise Final 

A pontuação final (𝑁𝐹( )) será a soma da Nota da Análise Técnica (sendo a nota máxima 100 pontos) 

vezes 70% e da Nota da Análise de Preço (sendo a nota máxima 100 pontos) vezes 30%, totalizando 

100 pontos.  

Para o cálculo da Nota Final (𝑁𝐹( )) será utilizada a seguinte fórmula: 

𝑁𝐹( ) =  𝑁𝐴𝑇( ) 𝑥 0,7 + NAP( ) 𝑥 0,3  

Onde: 

● 𝑁𝐹( ) = Nota final; 

● 𝑁𝐴𝑇( ) = Nota da análise técnica; 

● 𝑁𝐴𝑃( ) = Nota da análise de preço. 
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Será selecionado o proponente que obtiver a maior pontuação do total de 100 (cem) pontos, 

tendo como premissa o cumprimento de todas as exigências de documentos e comprovações 

solicitadas nesta Carta Convite e o orçamento disponível no projeto.  

 

13. Avaliação 

A seleção se dará única e exclusivamente via IAT/SEDEST e WWF-Brasil e não será admitido recurso 

ou impugnação neste processo seletivo por parte dos Proponentes.  

Qualquer modificação, adição ou ordem de mudança a qualquer um dos requisitos ou disposições desta 

Carta-Convite quando da apresentação da proposta deverá ser avaliado e aprovado pelo WWF-Brasil.  

O responsável pelo acompanhamento deste trabalho será informado posteriormente no contrato. 

 

14. Condição de Pagamento 

O pagamento da primeira parcela não poderá ser superior a 30% do valor do trabalho e seguirá o plano 

de trabalho apresentado no item 7. Não serão realizados pagamentos sem entrega e aprovação de 

produtos pela equipe técnica do WWF-Brasil e IAT/SEDEST.  

A quitação dos valores das parcelas ocorrerá em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal. A Nota 

Fiscal será solicitada em momento posterior à aprovação formal dos produtos, por parte da equipe 

técnica do WWF-Brasil. 

 

15. Sigilo e Confidencialidade 

O Proponente, uma vez selecionado e contratado, deverá garantir a segurança de toda e qualquer  

informação de natureza institucional ou pessoal da Contratante e se compromete a não divulgá-las ou 

fornecê-las a terceiros desde o momento de seleção até todo o curso da prestação dos serviços, a menos 

que autorizado formalmente e por escrito para tal. Tal obrigação estender-se-á após findo o prazo de 

vigência do Contrato, conforme cláusula a constar neste instrumento. 

 

16. Disposições Gerais 

I. É de exclusiva responsabilidade do proponente acompanhar os canais oficiais de 

comunicação deste processo, inclusive para ciência de possíveis alterações, prorrogação de 

prazos, bem como de divulgação do resultado; 

II. Ao final do processo, todos os proponentes serão comunicados por e-mail sobre o resultado 

da seleção, sendo selecionados ou não. 
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III. Caso haja participação ou interesse do proponente em outros processos seletivos ou já esteja 

contratado para execução de serviços no âmbito do Projeto Pró-Espécies: 

a. Deve ser informado na Proposta Técnica em quais outros processos a proponente 

tem interesse em concorrer, está concorrendo ou já foi contratada; 

b.  Devem ser apresentados na Proposta Técnica equipes e tempo de dedicação 

compatíveis com o escopo da presente consultoria e de eventuais outras. 

IV. As despesas de elaboração de propostas são de responsabilidade exclusiva do proponente; 

V. Quanto aos questionamentos, a todos os participantes serão dadas as informações 

pertinentes ao processo, seguindo Seção 21 desta Carta Convite; 

VI. Não serão permitidas subcontratações para execução deste trabalho, salvo se 

expressamente indicado pelo Proponente na proposta e de forma justificada, além de 

igualmente expressamente autorizado pelo WWF-Brasil. 

VII. Para execução de Consultorias que envolvem atividades técnicas e intelectuais não serão 

aceitos fornecedores qualificados como Microempreendedor Individual – MEI. Considera-

se MEI o empresário individual que se enquadre na definição da Lei número 10.406 de 10 de 

janeiro de 2002 e Lei Complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006. As atividades 

permitidas na categoria MEI se encontram disponíveis em: 
<http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/quero-ser/formalize-

se/atividadespermitidas> 

VIII. O WWF-Brasil se reserva do direito de alterar ou cancelar este processo seletivo a qualquer 

momento;  

IX. O Proponente deve prever a incidência de encargos sobre a contratação. Os valores devem 

constar na proposta do fornecedor; 

X. Ao responder a Carta Convite o Proponente consente em ceder ao WWF-Brasil os dados 

pessoais as informações necessárias para a assinatura e para garantir a divulgação e 

transparência ao processo. Ao participar desta seleção apresentando proposta comercial, o 

Proponente DECLARA que os dados pessoais informados são verídicos e foram 

legitimamente coletados pelo WWF-Brasil para fins pré-contratuais e serão tratados no 

âmbito do Processo de Compras do WWF-Brasil – o tratamento de dados pessoais o que 

abrange quaisquer operações que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, processamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência ou extração de dados 

pessoais se dará pelo prazo máximo de 10 (dez) anos. O WWF-Brasil se compromete a adotar 

as medidas necessárias para assegurar os direitos e princípios previstos nas leis de proteção 

de dados pessoais. A qualquer tempo, o Proponente poderá solicitar ao WWF-Brasil a 

retificação, a alteração, bem como a exclusão de seus dados pessoais do banco de dados, sem 
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qualquer ônus, observando, entretanto, que a exclusão de dados pessoais pode não ser feita 

de imediato, considerando que o WWF-Brasil pode estar obrigado a cumprir com a legislação 

aplicável. O Proponente também CONSENTE que os dados pessoais recolhidos no presente 

instrumento poderão ser processados e armazenados em meio físico e digital. O WWF-Brasil 

é a instituição responsável pelo tratamento dos dados pessoais, os quais serão tratados de 

forma sigilosa e utilizados, exclusivamente, para os fins descritos na Política de Compras do 

WWF-Brasil, podendo, ainda, ser transferidos a terceiros para o cumprimento deste fim, 

inclusive aqueles decorrentes de obrigações legais e transparência do processo de seleção. 

O Proponente também CONSENTE livre e expressamente, conforme assinatura na proposta 

a ser apresentada, que, em determinados tipos de tratamento, os dados pessoais podem 

envolver a sua transferência para os Beneficiários do Projeto Pró-espécies, para o Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), para o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e para 

fora do Brasil em razão da Rede WWF Internacional e do Global Environmet Facility Trust 

Fund (GEF), caso no qual o WWF-Brasil compromete-se em assegurar o cumprimento de 

disposições legais aplicáveis, especialmente quanto à determinação da adequabilidade de tal 

país no tocante à proteção de dados pessoais e aos requisitos aplicáveis a tais transferências; 

XI. Prezando pela transparência dos Processos de Seleção do Pró-Espécies, os resultados do 

Processo Seletivo serão disponibilizados na página da chamada do Site do projeto. Ao 

responder a Carta Convite o Proponente consente a divulgação de informações como valor 

da proposta financeira e nome da empresa proponente; 

XII. A proposta deverá indicar, se houver, a existência de qualquer potencial Conflito de Interesse 

com colaboradores do WWF-Brasil, familiares ou terceiros a ele vinculados, em 

conformidade com o Código de Conduta do WWF-Brasil (disponível em: 

https://www.wwf.org.br/wwf_brasil/organizacao/codigo_de_conduta_do_wwf_brasil/); 

XIII. Para efeitos de assinatura do Contrato, o Proponente declara estar ciente de que deverá 

assegurar-se de riscos profissionais, durante o período de duração deste trabalho/serviço, 

exonerando o WWF-Brasil de qualquer percalço que lhe ocorra no cumprimento das 

atividades do dito contrato; 

XIV. O WWF-Brasil não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão, na proposta, 

de serviços necessários à execução do instrumento contratual, ou de inexatidão 

relativamente à quantidade contratada, com o objetivo de alterar o preço proposto na 

proposta aprovada; e 

XV. O proponente não será elegível a participar da seleção caso esteja em processo de falência, 

recuperação judicial, dissolução, concurso de credores ou liquidação da Pessoa Jurídica. 

XVI. O conteúdo técnico apresentado nesta Carta Convite é de responsabilidade da instituição 

beneficiária SEDEST. 



ID: SC041587 

 
XVII. Uma vez que a finalização do processo de seleção não implica na garantia de contratação, 

somente após a assinatura formal do contrato entre o proponente selecionado e o WWF-

Brasil os serviços previstos por esta Carta Convite poderão ser iniciados. 

 

17. Condições para assinatura do contrato 

1) A efetivação da contratação pelo WWF-Brasil está condicionada à aprovação do 

processo e seleção pelo Funbio. 

2) Ter sido selecionado pelos “Critérios de Seleção”, conforme descrito nesta Seção, Etapas 

I, II e III; e 

3) Ter apresentado toda a documentação necessária, conforme Seção 2 e as comprovações 

solicitadas na Seção 11 desta Carta Convite. 

 

18. Prazo de entrega da proposta 

A Proponente deve enviar sua proposta, considerando os itens e condições acima até o dia 

17/01/2022.  

 

19. Prazo de seleção 

O prazo previsto para finalização do processo de seleção é de aproximadamente um mês após a 

publicação da Carta Convite, podendo este ser prorrogado pelo WWF-Brasil. Caso haja reabertura de 

processo, todos os participantes serão comunicados. 

 

20. Contato para envio da proposta ao WWF-Brasil e demais questionamentos 

A proposta deve ser enviada em dois arquivos – Proposta Técnica (que deve vir sem valores e preço) 

e Proposta Financeira (que deve conter o orçamento detalhado) –  para os e-mails 

compras@wwf.org.br e proespecies@wwf.org.br com o seguinte assunto: [Pró-Espécies] Proposta 

Carta Convite :: SC041587. A proposta deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado, 

com indicação do nome do responsável pela proposta e contatos (e-mail e telefone). 

Dúvidas podem ser enviadas até o dia 12/01/2022 para os e-mails: compras@wwf.org.br 

e proespecies@wwf.org.br com o seguinte assunto: [Pró-Espécies] Dúvida Carta Convite :: SC041587. 

Todos os questionamentos serão respondidos em um documento único de perguntas e respostas e 

divulgado como anexo na página da chamada no dia 14/01/2022. Caso a atualização não aconteça, 

não houve questionamentos. 

*** 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA  

Rua Engenheiros Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215-100 

 

 

MINUTA DE OFÍCIO  

 

Curitiba, 25 de julho de 2022 

 

Prezado Lincoln, 

 

Solicitamos, cordialmente, acesso aos dados de registros de abate de  porco 

feral ou javali (Sus scrofa) correspondente ao Estado do Paraná, cadastrados no 

Sistema de Informação de Manejo de Fauna - SIMAF, sob administração do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

O Instituto Água e Terra, como responsável pela conservação da 

biodiversidade no Estado do Paraná,  reconhecendo a gravidade do problema das 

invasões biológicas, tem buscado tratar da problemática. Assim, através do  

“Programa do Estado do Paraná para Espécies Exóticas Invasoras”, vem 

desenvolvendo ações mitigadoras, de prevenção e controle dessas espécies. 

O Sus scrofa é uma espécie nativa da Europa, Ásia e norte da África, com alto 

potencial invasor. A União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN) 

classifica o animal como uma das cem piores espécies exóticas invasoras do mundo. 

No Estado do Paraná, a espécie é classificada como espécie exótica invasora de 

categoria I, segundo a Portaria IAP n° 59/2015. Desta forma, em território paranaense, 

a espécie tem como proibições: seu transporte, criação, soltura, translocação, cultivo, 

propagação (por qualquer forma de reprodução), comércio, doação ou aquisição 

intencional sob qualquer forma. 

O controle da espécie por meio do abate foi autorizado pelo IBAMA em 2013, 

de acordo com regras estabelecidas pela Instrução Normativa IBAMA n.º 3, de 31 de 

janeiro de 2013, e suas alterações (Instrução Normativa IBAMA n.º 12, de 25 de 

março de 2019).  

 

Ilmo. A Sr. 
Lincoln Schwarzbach 
Divisão Técnico Ambiental 
Superintendência do Ibama no Paraná (Supes/PR) 
Rua General Carneiro, n.º 481 - Alto da Glória  
80060-150 - Curitiba. 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA  

Rua Engenheiros Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215-100 

 

 

 

Considerando que o Boletim Informativo SIMAF/IBAMA (04/04/2019 a 

31/12/2020) informa que houve 514 registros de ocorrência abate de javali no Estado 

do Paraná e o Boletim Informativo (04/04/2019 a 31/08/2021) informa que houve 603 

registros de abate.  

Solicitamos cordialmente, acesso aos dados de todos os registros de abate 

presentes no SIMAF para o estado do Paraná, de modo a elencar as áreas prioritárias 

para a realização das ações de controle e prevenção do porco feral. 

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e 

consideração. 

 
 
 

__________________________________ 
José Volnei Bisognin 

Diretor Presidente do Instituto Água e Terra 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
DIVISÃO DE ESTRATÉGIAS PARA CONSERVAÇÃO

Protocolo: 19.265.104-2

Assunto:
Minuta de ofício consulta à Superintendência do Paraná do
Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos
Naturais  Renováveis  (IBAMA),  dados  do  Sistema  de
Informação  de  Manejo  de  Fauna  -  SIMAF
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
25/07/2022 09:53Data:

A Gerente de Biodiversidade, Patricia Calderari.

Encaminhamos a minuta de ofício para consulta à Superintendência do
Paraná,  do  Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais
Renováveis (IBAMA), quanto ao repasse das informações de ocorrência abate de
javali no Estado do Paraná, registrados no Sistema de Informação de Manejo de
Fauna - SIMAF,. Para ciência e posterior encaminhamento ao Gabinete do Diretor
Presidente do Instituto Água e Terra, ao qual solicitamos a gentileza de envio a
presente consulta ao IBAMA/PR, após análise.

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GERÊNCIA DE BIODIVERSIDADE

Protocolo: 19.265.104-2

Assunto:
Minuta de ofício consulta à Superintendência do Paraná do
Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos
Naturais  Renováveis  (IBAMA),  dados  do  Sistema  de
Informação  de  Manejo  de  Fauna  -  SIMAF
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
08/08/2022 18:19Data:

Prezado diretor Rafael Andreguetto
Para sua anuência e posterior encaminhamento ao Gabinete do Diretor

Presidente do Instituto Água e Terra, para envio do ofício ao IBAMA/PR.
Atenciosamente
Patricia Calderari

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL

Protocolo: 19.265.104-2

Assunto:
Minuta de ofício consulta à Superintendência do Paraná do
Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos
Naturais  Renováveis  (IBAMA),  dados  do  Sistema  de
Informação  de  Manejo  de  Fauna  -  SIMAF
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
12/08/2022 11:27Data:

Ao gabinete,
Ciente  e  de  acordo,solicito  emissão  de  ofício  deste  ao  Ibama  para

consulta conforme minuta de ofício emitido pela Gerência de Biodiversidade.
Atenciosamente,
Rafael Andreguetto
Diretor do Patrimônio Natural

DESPACHO
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Juliana Rasera" <julianarasera@iat.pr.gov.br>

Para: ditec.pr@ibama.gov.br

Data: 15/08/2022 07:59 (agora)

Assunto: OFICIO Nº 482/2022/GDP - INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Anexos: OF. 482-2022-19.265.104-2_IBAMA_ACESSO_REGISTROS.pdf (137.87 KB)

Exmo Senhor,

Encaminhamos Ofício nº 482/2022-GDP, referente à solicitação de acesso ao SIMAF, para
conhecimento e apreciação.

Atenciosamente,

Governo do Paraná

  
Juliana Rasera
Gabinete da
Presidência  
(41) 3213-3859
julianarasera@iat.pr.gov.br
Rua Engenheiros
Rebouças, 1206
Rebouças | Curitiba/PR |
CEP 80215-100
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Rua Engenheiros Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100 

OFÍCIO Nº 482/2022-GDP                                      Curitiba, 15 de agosto de 2022. 
 
Assunto: Solicitação acesso no Sistema de Informação de Manejo de Fauna - SIMAF 
Protocolo nº 19.265.104-2 

 
Prezado Senhor, 

 
Considerando que os registros de abate de porco feral ou javali (Sus scrofa) 

correspondente ao Estado do Paraná, encontram-se cadastrados no Sistema de Informação de 
Manejo de Fauna - SIMAF, sob administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

Considerando que o Instituto Água e Terra-IAT, responsável pela conservação da 
biodiversidade no Estado do Paraná, reconhece a gravidade do problema das invasões biológicas 
das espécies citadas e tem buscado tratar da problemática; 

Considerando que a Diretoria do Patrimônio Natural-DIPAN do IAT, vem desenvolvendo 
ações mitigadoras, de prevenção e controle destas espécies por meio do “Programa do Estado do 
Paraná para Espécies Exóticas Invasoras”; 

Considerando que o Sus scrofa é uma espécie nativa da Europa, Ásia e norte da África, 
com alto potencial invasor; 

Considerando que a União Internacional de Conservação da Natureza-IUCN classifica o 
animal como uma das cem piores espécies exóticas invasoras do mundo e que no Estado do 
Paraná, a espécie é classificada como espécie exótica invasora de categoria I, segundo a Portaria 
IAP n° 59, de 15 de abril de 2015; 

Considerando que, em território paranaense, a espécie tem como proibições: seu 
transporte, criação, soltura, translocação, cultivo, propagação (por qualquer forma de reprodução), 
comércio, doação ou aquisição intencional sob qualquer forma; 

Considerando que controle da espécie por meio do abate foi autorizado pelo IBAMA em 
2013, de acordo com regras estabelecidas pela Instrução Normativa IBAMA nº 3, de 31 de janeiro 
de 2013, e suas alterações (Instrução Normativa IBAMA nº 12, de 25 de março de 2019); e  

Considerando que o Boletim Informativo SIMAF/IBAMA (04/04/2019 a 31/12/2020) informa 
que houve 514 registros de ocorrência abate de javali no Estado do Paraná e o Boletim Informativo 
(04/04/2019 a 31/08/2021) informa que houve 603 registros de abate; 

Solicitamos acesso aos dados de todos os registros de abate presentes no SIMAF para o 
Estado do Paraná, de modo a elencar as áreas prioritárias para a realização das ações de controle 
e prevenção da espécie em questão. 
 Atenciosamente, 

 
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 

 
 
Ao Senhor 
Luiz Antonio Corrêa Lucchesi 
Superintendente do Ibama/PR 
 
C/C 
Ao Senhor 
Lincoln Schwarzbach 
Divisão Técnico Ambiental 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-Ibama 
Rua General Carneiro, nº 481 - Alto da Glória  
Nesta Capital 
ditec.pr@ibama.gov.br 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GABINETE DO PRESIDENTE

Protocolo: 19.265.104-2

Assunto:
Minuta de ofício consulta à Superintendência do Paraná do
Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos
Naturais  Renováveis  (IBAMA),  dados  do  Sistema  de
Informação  de  Manejo  de  Fauna  -  SIMAF
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
15/08/2022 08:00Data:

À DIPAN,
Considerando o envio do Oficio no 482/2022-GDPP ao IBAMA, retornamos

para conhecimento e demais providências que couber.
Atencisoamente,
Juliana Rasera
Gabinete da Presidência
Instituto Água e Terra

DESPACHO
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Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100 

MINUTA  

INSTITUTO ÁGUA E TERRA 

PORTARIA N° , DE xx DE MAIO DE 2022 

 

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, 

de 05 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Estadual nº 10.066, de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 

2019, Decreto Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 

de 27 de julho de 2016, e 

Considerando o Artigo 8º da Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica, da 

qual o Brasil é signatário, que determina aos países participantes a adoção de medidas 

preventivas de erradicação e controle de espécies exóticas invasoras, assim como as 

Decisões daí decorrentes;  

 

Considerando a Portaria IAP 59/2015 que reconhece a Lista Oficial de Espécies Exóticas 

Invasoras para o Estado do Paraná e estabelece normas de controle e dá outras 

providências;  

Considerando que as espécies enquadradas na Categoria II da Portaria do IAP 59/2015, 

podem ser utilizadas em condições controladas, com restrições, sujeitas à 

regulamentação específica; 

Considerando que, ainda conforme a Portaria do IAP 59/2015, compete ao IAT a 

normatização e definições de procedimentos para licenciamento, monitoramento, 

fiscalização e controle de espécies exóticas invasoras para as espécies incluídas na 

categoria II;  
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Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100 

RESOLVE: 

Art. 1°. Instituir Grupo de Trabalho (GT) com a finalidade de propor normativas que visem 

estabelecer procedimentos para o uso de espécies da flora enquadrados na Categoria II 

da Portaria do IAP que define a lista de espécies exóticas invasoras do estado do Paraná. 

 Art. 2°. Tomando como base as minutas de regulamentos já elaboradas no âmbito do 

Programa de Espécies Exóticas Invasoras do IAT, o Grupo de Trabalho será responsável 

por propor regulamentação para:   

a) Gramíneas: espécies exóticas invasoras do gênero Urochloa, conhecidas pelo 

nome de braquiária, Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá), Megathyrsus maximus 

(capim-colonião), Melinis minutiflora (capim-gordura),  Pennisetum purpureum 

(capim-elefante) somente podem ser utilizadas para a finalidade específica de uso 

forrageiro e Cynodon dactylon (capim-estrela); 

 

b) Árvores frutíferas, plantas ornamentais e para sombreamento e Acacia mearnsii; 

 

c) Pinus spp. (pínus). 

 

Art. 2°. O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes técnicos do IAT, sob a 

coordenação do primeiro:  

 Mariese Cargnin Muchailh 

 Mauro Sharnik 

 Amanda Scheffer Beltramin  

 Junia Heloisa Woehl 

 Ivo Good 

 José Wilson Carvalho 

 

Art. 3°. Fica a critério do GT o convite a técnicos de outras instituições para colaborar com 

os trabalhos. 
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Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100 

 

Art. 4°. Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para o término dos trabalhos, 

podendo haver prorrogação deste prazo. 

Art. 5°. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.  

 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 

Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
DIVISÃO DE ESTRATÉGIAS PARA CONSERVAÇÃO

Protocolo: 18.918.707-6

Assunto:

Minuta  para  instituir  o  grupo  de  trabalho  (GT)  com  a
finalidade de propor  normativas que visem estabelecer
procedimentos  para  o  uso  de  espécies  da  f lora
enquadrados na Categoria II da Portaria do IAP que define a
lista de espécies exóticas invasoras do estado do Paraná.
INSTITUTO AGUA E TERRAInteressado:
02/05/2022 15:51Data:

Conforme orientação da Gerência de Biodiversidade, segue a minuta do
GT de espécies exóticas invasoras da flora para a análise e providencias.

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GERÊNCIA DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL

Protocolo: 18.918.707-6

Assunto:

Minuta  para  instituir  o  grupo  de  trabalho  (GT)  com  a
finalidade de propor  normativas que visem estabelecer
procedimentos  para  o  uso  de  espécies  da  f lora
enquadrados na Categoria II da Portaria do IAP que define a
lista de espécies exóticas invasoras do estado do Paraná.
INSTITUTO AGUA E TERRAInteressado:
05/05/2022 17:12Data:

1. Ciente;
2.  Ao  Diretor  da  DIPAN  para  conhecimento  e  encaminhamentos

necessários, considerando a indicação (sugestão) de integrantes da Diretoria de
Licenciamento e Outorga - DILIO.

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL

Protocolo: 18.918.707-6

Assunto:

Minuta  para  instituir  o  grupo  de  trabalho  (GT)  com  a
finalidade de propor  normativas que visem estabelecer
procedimentos  para  o  uso  de  espécies  da  f lora
enquadrados na Categoria II da Portaria do IAP que define a
lista de espécies exóticas invasoras do estado do Paraná.
INSTITUTO AGUA E TERRAInteressado:
07/05/2022 17:13Data:

Ao gabinete da presidência,
Segue minuta de portaria de instituição de GT para Comissão de Espécies

Exóticas Invasoras na Flora.
Atenciosamente,
Rafael Andreguetto
Diretor do Patrimônio Natural

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
PORTARIA Nº 149, DE 10 DE MAIO DE 2022 

  
O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 
10.700, de 05 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de 
dezembro de 2019, Decreto Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto 
Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 2016, 
 

• Considerando o artigo 8º da Convenção Internacional sobre Diversidade 
Biológica, da qual o Brasil é signatário, que determina aos países participantes 
a adoção de medidas preventivas de erradicação e controle de espécies 
exóticas invasoras, assim como as Decisões daí decorrentes;  

• Considerando a Portaria IAP nº 59, de 15 de abril de 2015, a qual reconhece a 
Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná e 
estabelece normas de controle e dá outras providências;  

• Considerando que as espécies enquadradas na Categoria II da Portaria IAP nº 
59/2015, podem ser utilizadas em condições controladas, com restrições, 
sujeitas à regulamentação específica; 

• Considerando que, ainda conforme a Portaria IAP nº 59/2015, compete ao 
Instituto Água e Terra, a normatização e definições de procedimentos para 
licenciamento, monitoramento, fiscalização e controle de espécies exóticas 
invasoras para as espécies incluídas na categoria II;  

• Considerando o conteúdo do protocolo n° 18.918.707-6, 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados, sob coordenação do primeiro, 
para compor Grupo de Trabalho-GT, com o objetivo de propor normativas a fim de 
estabelecer procedimentos para o uso de espécies da flora enquadrados na Categoria 
II da Portaria IAP nº 59/2015. 
 

▪ Mariese Cargnin Muchailh 
▪ Mauro Sharnik 
▪ Amanda Scheffer Beltramin  
▪ Junia Heloisa Woehl 
▪ Ivo Good 
▪ José Wilson Carvalho 

 
Art. 2°. Tomando como base as minutas de regulamentos já elaboradas no âmbito do 
Programa de Espécies Exóticas Invasoras da autarquia, o GT será responsável por 
propor regulamentação para:   
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I. Gramíneas: espécies exóticas invasoras do gênero Urochloa, conhecidas pelo 
nome de braquiária, Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá), Megathyrsus maximus 
(capim-colonião), Melinis minutiflora (capim-gordura),  Pennisetum purpureum 
(capim-elefante) somente podem ser utilizadas para a finalidade específica de 
uso forrageiro e Cynodon dactylon (capim-estrela); 

II. Árvores frutíferas, plantas ornamentais e para sombreamento e Acacia 
mearnsii; 

III. Pinus spp. (pínus). 
 

Art. 2°. Fica a critério do GT o convite a outros técnicos ou instituições para colaborar 
nos trabalhos. 
 
Art. 3°. O prazo estabelecido para o término dos trabalhos é de 90 (noventa), a partir 
da data da publicação da presente Portaria, podendo haver prorrogação de prazo, se 
necessário. 
 
Art. 4°. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.  
  
 
 
 
 

 
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GABINETE DO PRESIDENTE

Protocolo: 18.918.707-6

Assunto:

Minuta  para  instituir  o  grupo  de  trabalho  (GT)  com  a
finalidade de propor  normativas que visem estabelecer
procedimentos  para  o  uso  de  espécies  da  f lora
enquadrados na Categoria II da Portaria do IAP que define a
lista de espécies exóticas invasoras do estado do Paraná.
INSTITUTO AGUA E TERRAInteressado:
10/05/2022 11:30Data:

À DIPAN/GERA,
Considerando a publicação da Portaria IAT no 149/202, retornamos para

conhecimento e demais providências.
Atenciosamente,
Juliana Rasera
Gabinete da Presidência
Instituto Água e Terra

DESPACHO
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DIRETORIA DE PATRIMÔNIO NATURAL - DIPAN  

DEPARTAMENTO DE INCENTIVO A CONSERVAÇÃO - DIC  

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 34/2022 - GEBD 

 

PROTOCOLO: 18.918.707-6 

INTERESSADO: IAT – Programa de Espécies Exóticas Invasoras  
ASSUNTO: Minuta de Portarias para regulamentação de uso de EEI (Flora) Categoria II  
DATA: 29/07/2022 

 

A Portaria IAT nº149 de 10 de maio de 2022 instituiu Grupo de Trabalho (GT) 

com a finalidade de propor normativas que visem estabelecer procedimentos 

para o uso de espécies da flora enquadrados na Categoria II da Portaria do IAP  

59/2015, que define a lista de espécies exóticas invasoras do estado do Paraná. 

O Grupo de trabalho foi composto pelos seguintes técnicos do IAT, sob a 

coordenação do primeiro:  

▪ Mariese Cargnin Muchailh 

▪ Mauro Sharnik 

▪ Amanda Scheffer Beltramin  

▪ Junia Heloisa Woehl 

▪ Ivo Good 

▪ José Wilson Carvalho 

Também colaboraram com as discussões os seguintes técnicos:  

▪ Bruno Bastos de Oliveira 

▪ Amanda Ruthes 

▪ Andreza Soares Branco 

▪ Jeferson Luiz G Wendling 

▪ Patricia Accioly Calderari da Rosa 
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O Grupo de trabalho iniciou os debates a partir de documentos preliminares 

elaborados anteriormente por integrantes do Comitê Gestor do Programa 

Estadual de Espécies Exóticas Invasoras. Os documentos foram compartilhados 

com os integrantes do Grupo de trabalho que enviaram sugestões por e-mail e 

drive com documento compartilhado e debateram as propostas das minutas em 

reuniões presencias na DIPAN. 

 As reuniões presenciais do Grupo de trabalho foram realizadas nas seguintes 

datas: 

▪ Primeira Reunião: 22/06/2022 

▪ Segunda Reunião:29/06/2022 

▪ Terceira Reunião: 27/07/2022 

O Grupo de trabalho concluiu os textos com as definições de como as espécies 

podem ser utilizadas em condições controladas, com restrições especificas, 

finalizando com a proposição de três minutas de Portaria conforme abaixo: 

a) Pinus spp. (pínus). 

b) Gramíneas: espécies exóticas invasoras do gênero Urochloa, 

conhecidas pelo nome de braquiária, Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá), 

Megathyrsus maximus (capim-colonião), Melinis minutiflora (capim-

gordura),  Pennisetum purpureum (capim-elefante) somente podem ser 

utilizadas para a finalidade específica de uso forrageiro e Cynodon 

dactylon (capim-bermudas); 

 

 

c) Árvores frutíferas, plantas ornamentais e para sombreamento e Acacia 

mearnsii; 
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Sendo assim, o grupo de trabalho encaminha anexo as minutas, dentro do prazo 

de 90 dias estabelecido pela Portaria IAT nº149 de 10 de maio de 2022.   

Em tempo, a Gerência de Biodiversidade poderá avaliar sobre a 

necessidade/pertinência de encaminhar as presentes Minutas discutidas no 

âmbito deste Grupo de Trabalho, para nova análise do Comitê de Espécies 

Exóticas Invasoras. Ressalta-se que a origem dos textos das Minutas se deu no 

respectivo Comitê, aprovadas desde 2018, conforme ATA da Reunião do Comitê 

de Espécies Exóticas Invasoras do dia 24 de julho de 2018.  

Sugere-se ainda que, mediante a analise da Direção do IAT,  na sequência, 

sejam realizadas reuniões com os setores que serão diretamente relacionados 

ao tema, em especial com a Associação Paranaense de Empresas de 

Base Florestal (APRE), especificamente sobre a regulamentação do Pinus, bem 

como o Departamento de Estradas e Rodagem (DER/DNIT), especificamente 

com relação aos prazos para erradicação e controle nas faixas de domínio ao 

longo das estradas.  

 

É a informação, 

 

Curitiba, 29 de julho de 2022 

 

MARIESE CARGNIN MUCHAILH 
Eng. Florestal –  

DEC/GEBD/DIPAN 
Instituto Água e Terra 

 
Documento  -  Assinatura eletrônica dos componentes do Grupo de trabalho 
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ANEXOS 

MINUTAS 

 

I. Pinus spp. (pínus). 

 

 

II. Gramíneas: espécies exóticas invasoras do gênero Urochloa, 

conhecidas pelo nome de braquiária, Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá), 

Megathyrsus maximus (capim-colonião), Melinis minutiflora (capim-

gordura),  Pennisetum purpureum (capim-elefante) somente podem ser 

utilizadas para a finalidade específica de uso forrageiro e Cynodon 

dactylon (capim-bermudas); 

 

 

 

III. Árvores frutíferas, plantas ornamentais e para sombreamento e Acacia 

mearnsii; 
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MINUTA 

PORTARIA IAT  NO. XXX, DE XX/XX/2022 

 

Estabelece procedimentos para o plantio 

de Pinus spp. (pínus), enquadrados na 

Categoria II da Portaria IAP 59 de 15 de 

abril de 2015, que define a lista de 

espécies exóticas invasoras do estado do 

Paraná. 

 

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, de 

05 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 

10.066, de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto 

Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 2016, 

e,  

Considerando a Portaria IAP 59 de 15 de abril de 2015, que reconhece a lista de espécies exóticas 

invasoras do estado do Paraná, e estabelece normas de controle e dá outras providências;  

Considerando que as espécies enquadradas na Categoria II da Portaria do IAP 59 de 2015, podem 

ser utilizadas em condições controladas, com restrições, sujeitas à regulamentação específica; 

Considerando o disposto no Art. 61 da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes 

Ambientais) que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; 

Considerando o disposto no Art. 67 do Decreto 6.514, de 2008, com redação alterada pelo 

Decreto 6.686 de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas relativas à   

disseminação de doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna, à flora ou aos 

ecossistemas: 

RESOLVE: 
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Art. 1º - Para os efeitos desta Portaria, entende-se por: 

● Plantios para produção florestal:  o processo ordenado de plantio de árvores em sistema 

silvicultural, conformadas em talhões claramente delimitados, plantadas em 

espaçamento regular e sujeitas a manejo florestal para produção de resina, papel, 

celulose, madeira e outros subprodutos. 

 

● Talhão:  é o resultado da subdivisão em pequenas áreas de plantios florestais voltados 

para a produção florestal, com plantios em espaçamento regular, formado por várias 

linhas paralelas, com localização e dimensões bem definidas. 

 

● Quebra-vento: barreira vegetal usada para proteger as plantas contra a ação de ventos 

fortes, além de proporcionar um ambiente favorável à produtividade das lavouras e dos 

animais. O objetivo principal do quebra-vento é reduzir a velocidade do vento. 

 

● Repasse: ação de repetição de controle de espécies exóticas invasoras após a primeira 

intervenção, conforme indicado pelo monitoramento de progresso e resultados. 

 

● Área Natural: área que mantém características do ambiente natural de forma 

predominante, não urbanizada ou convertida para uso antrópico. 

 

ART 2º - O plantio de indivíduos de Pinus spp. será permitido somente em talhões regulares e 

especificamente delimitados, com finalidade de produção florestal.  

Parágrafo primeiro - É proibido o uso de Pinus spp. como quebra-vento, sombreamento, fins 

paisagísticos, incluindo arborização urbana ou de estradas, bem como para quaisquer outros 

fins. 

Art. 3º – Todo proprietário ou responsável legal de imóveis contendo indivíduos de Pinus spp., 

pessoa física ou jurídica, é responsável pela contenção de processos de invasão biológica para 

áreas naturais, sendo que a disseminação implicará em responsabilização, conforme disposto 

no Art. 61 da a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). 

Parágrafo primeiro – Medidas periódicas de controle deverão ser executadas pelo proprietário 

ou responsável legal, visando manter as áreas naturais livres de indivíduos de qualquer porte, 

de Pinus spp. 

Parágrafo segundo - Proprietários ou possuidores não produtores de árvores de Pinus spp. que 

tiverem suas terras invadidas por plantas oriundas de propriedades vizinhas podem solicitar aos 

respectivos responsáveis para que realizem o controle em suas terras ou comunicar o órgão 

ambiental. 

Parágrafo terceiro – Para os casos onde houver mais de uma fonte de disseminação nas áreas 

adjacentes, e que não seja possível identificar a origem da contaminação, será considerada 

responsabilidade solidária.  
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Art. 4º - Os produtores florestais deverão estabelecer medidas preventivas à invasão por plantas 

de Pinus spp. em propriedades vizinhas a partir das áreas plantadas, assim como reduzir a 

dispersão de sementes.  

Parágrafo único: São consideradas como medidas preventivas à invasão: 

I. A implantação de barreira de proteção com espécies preferencialmente nativas ou exóticas 

não invasoras de rápido crescimento. 

II. Alocação dos talhões de maneira que os eixos mais longos estejam direcionados para o 

sentido do vento predominante, para que a disseminação de sementes seja maior dentro do 

próprio talhão.  

III. Cortar árvores oriundas da dispersão natural antes do início da conificação, geralmente entre 

cinco e oito anos de idade. 

IV. Efetuar os plantios distantes de áreas naturais e áreas protegidas, entre outras. 

Art. 5º - Em caso de desativação da atividade de plantios para produção florestal, o proprietário 

ou responsável deverá cortar todas as árvores de Pinus spp. e remover a regeneração das 

plantas do gênero, independente do tamanho das mesmas. 

Parágrafo único - O proprietário ou responsável deverá realizar o controle da regeneração com 

sucessivos repasses, até esgotar o banco de sementes. 

Art. 6º - A retirada de espécies exóticas localizadas em áreas de preservação permanente 

depende de prévia autorização do órgão ambiental competente. 

Art. 7º - Árvores de Pinus spp. plantadas anteriormente a esta normativa, com fins diversos do 

previsto no art. 2º, deverão ser removidas no prazo máximo de 10 (dez) anos.  

Art. 8º - As faixas de domínio e margens de rodovias, estradas secundárias, ferrovias e outras 

vias de acesso, públicas ou privadas em todo o Estado, devem ficar livres de invasão por  Pinus 

spp. 

Parágrafo único - Caberá aos responsáveis pelas áreas descritas no caput efetuar a erradicação 

e o controle, com prazo máximo de cinco anos a contar da data de publicação desta Portaria.  

Parágrafo único - Os indivíduos Pinus spp. estabelecidos anteriormente à edição da presente 

Portaria, deverão ser erradicados e controlados de forma periódica e permanente pelos 

responsáveis pelos empreendimentos, de forma a evitar a contaminação de áreas naturais. 
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Art. 9º - É proibida a produção, manutenção, venda e doação de mudas de Pinus spp.  por 

viveiros públicos à exceção de instituições voltadas à finalidade de plantios para produção 

florestal. 

Parágrafo primeiro - Viveiros de instituições de ensino e pesquisa, assim como de instituições 

públicas que visam o apoio à produção rural, ficam autorizados a produzir mudas de Pinus spp. 

para finalidades específicas voltadas aos plantios para produção florestal. 

Parágrafo segundo - As mudas existentes quando da publicação desta Portaria poderão ser 

doadas para a finalidade de plantios para a produção florestal, ou destruídas, caso não haja 

interessados na doação. 

Art. 10 - O não cumprimento da presente normativa implica em sanções conforme disposto no  

na Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), Decreto  6.514, de 2008, 

Decreto 6.686 de 2008 e  demais legislações  vigentes. 

Art. 11 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Curitiba, xx de yyyy de 2022. 

 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 

Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 
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MINUTA  

 

PORTARIA IAT NO. XXX, DE XX/XX/2022 

 

Estabelece procedimentos para o uso de 

gramíneas enquadradas na Categoria II 

da Portaria IAP 59 de 15 de abril de 2015 

que define a lista de espécies exóticas 

invasoras do estado do Paraná. 

 

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, de 

05 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 

10.066, de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto 

Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 2016, 

e,  

Considerando a Portaria IAP 59 de 15 de abril de 2015, que reconhece a lista de espécies exóticas 

invasoras do estado do Paraná, e estabelece normas de controle e dá outras providências;  

Considerando que as espécies enquadradas na Categoria II da Portaria do IAP 59/2015, podem 

ser utilizadas em condições controladas, com restrições, sujeitas à regulamentação específica; 

Considerando o disposto no Art. 61 da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes 

Ambientais) que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Considerando o disposto no Art. 67 do Decreto 6.514, de 2008, com redação alterada pelo 

Decreto 6.686 de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas relativas à   

disseminação de doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna, à flora ou aos 

ecossistemas:  

RESOLVE: 
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Art. 1º - São objeto da presente Portaria as espécies relacionadas no Anexo, enquadradas na 

Categoria II da Lista de Espécies Exóticas Invasoras do estado do Paraná, conforme a Portaria 

IAP 59 de 15 de abril de 2015.  

Art. 2º - As espécies exóticas invasoras de gramíneas relacionadas no Anexo podem ser utilizadas 

somente para o uso forrageiro,  em pastagens,  como fonte de alimento para os animais, com 

exceção do Cynodon dactylon  que também pode ser usado em empreendimentos esportivos  

(campos de futebol, campos de golfe e análogos), sendo as demais formas de utilização 

proibidas. 

§ 1º- A presença das espécies relacionadas no Anexo não poderá extrapolar as áreas 

especificamente destinadas às finalidades citadas no caput, requerendo medidas de controle 

permanentes fora das áreas claramente delimitadas. 

§ 2º - A presença das espécies citadas no caput nos empreendimentos ou propriedades onde já 

se encontram estabelecidas deve ficar contida às áreas de uso específico, sem permitir a invasão 

biológica em áreas contíguas ou próximas, especialmente áreas de preservação permanente e 

outras áreas naturais. 

Art. 3º - As faixas de domínio e margens de rodovias, estradas secundárias, ferrovias e outras 

vias de acesso, públicas ou privadas em todo o Estado, devem ficar livres de invasão de espécies 

constantes no Anexo da presente Portaria.  

Parágrafo único - Caberá aos responsáveis pelas áreas descritas no caput efetuar a erradicação 

das espécies descritas, com prazo máximo de cinco anos a contar da data de publicação desta 

Portaria, executando o controle das espécies, de forma periódica e permanente, evitando a 

contaminação de áreas naturais. 

Art. 4º - Nas áreas degradadas onde foram utilizadas as espécies constantes no Anexo para 

estabilização de taludes ou qualquer forma de recuperação ou revegetação, deve ocorrer a 

substituição por espécies preferencialmente nativas ou espécies exóticas não invasoras  em um 

prazo máximo de cinco  anos a partir da publicação da presente Portaria.  

Parágrafo primeiro - Deve-se priorizar o uso de espécies nativas para os usos descritos no caput, 

pois a utilização dessas espécies é fundamental para restabelecer os processos ecológicos e 

garantir a sustentabilidade das áreas degradadas. 

Art. 5º - O não cumprimento da presente normativa implica em sanções conforme disposto na 

Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), Decreto 6.514, de 2008, 

Decreto 6.686 de 2008 e demais legislações vigentes. 

Art. 6º Esta norma entra em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, xx de yyyy de 2022. 

 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 

Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 
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ANEXO  

 

GRAMÍNEAS ENQUADRADAS NA CATEGORIA II DA PORTARIA IAP 59 DE 15 DE ABRIL DE 2015 

 

● Urochloa spp. (braquiária), 

● Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá),  

● Megathyrsus maximus (capim-colonião),  

● Melinis minutiflora (capim-gordura),  

● Pennisetum purpureum (capim-elefante)  

● Cynodon dactylon (capim-bermudas).  
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MINUTA 

PORTARIA IAT  NO. XXX, DE XX/XX/2022 

 

Estabelece procedimentos para o plantio 

de árvores frutíferas, plantas 

ornamentais e para sombreamento e 

Acacia mearnsii, enquadradas na 

Categoria II da Lista de Espécies Exóticas 

Invasoras do estado do Paraná. 

 

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, de 

05 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 

10.066, de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto 

Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 2016,   

Considerando a Portaria IAP 59 de 15 de abril de 2015, que reconhece a lista de espécies exóticas 

invasoras do estado do Paraná, e estabelece normas de controle e dá outras providências;  

Considerando que as espécies enquadradas na Categoria II da Portaria do IAP 59/2015, podem 

ser utilizadas em condições controladas, com restrições, sujeitas à regulamentação específica; 

Considerando o disposto no Art. 61 da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes 

Ambientais) que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Considerando o disposto no Art. 67 do Decreto 6.514, de 2008, com redação alterada pelo 

Decreto 6.686 de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas relativas à   

disseminação de doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna, à flora ou aos 

ecossistemas; 

RESOLVE: 
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Art. 1º: Para os efeitos desta Portaria, entende-se por: 

● Plantios para produção florestal:  o processo ordenado de plantio de árvores em sistema 

silvicultural, conformadas em talhões claramente delimitados, plantadas em 

espaçamento regular e sujeitas a manejo florestal para produção de lenha, tanino, 

celulose, papel e outros produtos madeireiros. 

 

● Talhão:  é o resultado da subdivisão em pequenas áreas de plantios florestais voltados 

para a produção florestal, com plantios em espaçamento regular, formado por várias 

linhas paralelas, com localização e dimensões bem definidas. 

 

Art. 2º - São objeto da presente Portaria as árvores frutíferas, relacionadas no Anexo 1, as 

plantas ornamentais e para sombreamento relacionadas no Anexo 2, e Acacia mearnsii,      

enquadradas na Categoria II da Lista de Espécies Exóticas Invasoras do estado do Paraná, 

conforme a Portaria IAP 59 de 15 de abril de 2015. 

Art. 3º- Fica proibido o uso das árvores frutíferas relacionadas no Anexo 1 para fins ornamentais, 

arborização, de quebra-vento, recuperação de áreas degradadas, sombra e cerca-viva.  

Parágrafo único - As espécies descritas no caput utilizadas em arborização urbana e presentes 

em parques municipais, áreas de lazer e afins receberão prioridade para substituição por 

espécies nativas.  

Parágrafo único: As espécies descritas no caput e presentes em parques municipais ou outras 

categorias de Unidades de Conservação, receberão prioridade para substituição por espécies 

nativas, sendo vedada a substituição por outras espécies exóticas, mesmo sem capacidade 

comprovada de invasão. 

Art. 4º - As espécies relacionadas no Anexo 2 da presente Portaria e que não apresentam porte 

arbóreo somente poderão ser usadas de forma contida, em vasos ou canteiros de onde não 

possam propagar-se livremente, a fim de evitar o estabelecimento de focos de invasão em 

ambientes naturais. 

Parágrafo Único - As espécies ornamentais e para sombreamento relacionadas no Anexo 2 da 

presente Portaria devem ser substituídas por outras espécies, preferencialmente nativas ou 

exóticas não invasoras, a fim de evitar o estabelecimento de focos de invasão em ambientes 

naturais. 

Art. 5º - O Instituto Água e Terra, em parceria com outras instituições, deverá estimular a 

publicação de listas de plantas ornamentais nativas como alternativas às invasoras constantes 

na lista oficial da Portaria que define a lista de espécies exóticas invasoras do estado do Paraná. 

Art. 6º- A espécie exótica invasora Acacia mearnsii (acácia-negra) passa a ter uso restrito a 

plantios para a produção florestal de lenha, tanino, celulose, papel e outros produtos 

madeireiros. 
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Parágrafo Único - A manutenção dessa espécie somente poderá ser feita em talhões, sendo os 

demais usos proibidos. 

Art. 7º - A manutenção de plantas pré-existentes de Acacia mearnsii cuja erradicação seja 

comprovadamente difícil, não configura infração, porém deve haver eliminação gradual através 

de esforços de controle por parte do proprietário, posseiro ou responsável pelo plantio até 

atingir a sua erradicação. 

Art. 8º - O controle da espécie Acacia mearnsii é obrigatório em todas as áreas fora dos talhões 

de plantio para os fins produtivos especificados. 

Parágrafo Primeiro - A presença da espécie não poderá extrapolar as áreas especificamente 

destinadas à plantios para produção florestal. 

Parágrafo Segundo - Os indivíduos da espécie que não sejam destinados aos fins produtivos 

acima definidos devem ser removidos e, quando for o caso, substituídos por espécies nativas ou 

por espécies exóticas não invasoras. 

Art. 9º - As faixas de domínio e margens de rodovias, estradas secundárias, ferrovias e outras 

vias de acesso, públicas ou privadas em todo o Estado, devem ficar livres de invasão por árvores 

constantes no Anexo 1 da Portaria IAP 59 de 15 de abril de 2015, que reconhece a lista de 

espécies exóticas invasoras do estado do Paraná. 

Parágrafo único - Caberá aos responsáveis pelas áreas descritas no caput efetuar a erradicação 

e o controle das espécies exóticas invasoras, com prazo máximo de cinco anos a contar da data 

de publicação desta Portaria.  

Art. 10 - A partir da data da publicação da presente Portaria torna-se obrigatório o controle da 

dispersão das espécies objeto da presente norma.  

Art. 11 - O não cumprimento da presente normativa implica em sanções conforme disposto no 

na Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), Decreto 6.514, de 2008, 

Decreto 6.686 de 2008 e demais legislações vigentes. 

Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Curitiba, xx de yyyy de 2022. 

 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 

Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 
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Anexo 

 

Anexo 1: Espécies Exóticas Invasoras Frutíferas 

Nome científico Nome popular 

Citrus limon (L.) Osbeck limoeiro 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. ameixa-amarela, nêspera 

Mangifera indica L. mangueira 

Morus nigra L. amora-preta 

Psidium guajava L. goiabeira 

 

 

Anexo 2 – Espécies Exóticas Invasoras Ornamentais e Sombreamento 

Nome científico Nome popular 

Acacia podalyriifolia A. Cunn. ex G. Don. acácia-mimosa 

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. bambu 

Casuarina equisetifolia L. casuarina 

Centella asiática (L.) Urb. centelha, dinheiro-em-

penca 

Colocasia esculenta (L.) Schott taro ,inhame 

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. dracena 

Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. grevilha 

Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. flor-leopardo 

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre magnólia-amarela 

Musa balbisiana Colla banana-flor 

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl samambaia 

Nephrolepis exaltata (L.) Schott. samambaia 

Pteris ensiformis Burm. F samambaia 

Schefflera arborícola (Hayata) Merr. cheflera 

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby aleluia 

Syzygium cumini (L.) Skeels jambolão  

Terminalia catappa (L.) Hitchc. sete-copas, castanheira 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GERÊNCIA DE BIODIVERSIDADE

Protocolo: 18.918.707-6

Assunto:

Minuta  para  instituir  o  grupo  de  trabalho  (GT)  com  a
finalidade de propor  normativas que visem estabelecer
procedimentos  para  o  uso  de  espécies  da  f lora
enquadrados na Categoria II da Portaria do IAP que define a
lista de espécies exóticas invasoras do estado do Paraná.
INSTITUTO AGUA E TERRAInteressado:
29/08/2022 14:49Data:

Prezado Diretor Rafael Andreguetto
Informo que acompanhei os trabalhos do GT instituido com a finalidade de

propor normativas que visem estabelecer procedimentos para o uso de espécies
da flora enquadrados na Categoria II da Portaria do IAP 59/2015, que define a
lista  de  espécies  exóticas  invasoras  do  estado  do  Paraná,  quer  resultou  na
proposta de 3 minutas de Portaria, conforme detalha a Informação Técnica no
34/2022 (mov. 9).

Antes  de  submeter  a  proposta  para  análise  do  Comitê  de  Espécies
Exóticas Invasoras, solicito a sua análise e mediação junto ao Presidente do IAT,
Sr.  Volnei,  quanto  à  pertinência  de  apresentar  tal  proposta  aos  setores
envolvidos,  a  saber:  Associação  Paranaense  de  Empresas  de  Base  Florestal
(APRE) e Departamento de Estradas e Rodagem (DER/DNIT).

As  informações  estão  devidamente  detalhadas  e  explicadas  na
Informação Técnica no 34/2022 (mov. 9).

Desde já agradeço e me coloco a disposição para mais informações.
Atenciosamente,
Patricia Calderari

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
PORTARIA N° 296, DE 29 DE AGOSTO DE 2022 

 
O Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, de 05 
de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.066, 
de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto Estadual nº 
3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 2016, 
 

• Considerando o Art. 8º da Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica, da qual 
o Brasil é signatário, que determina aos países participantes a adoção de medidas 
preventivas de erradicação e controle de espécies exóticas invasoras, assim como as 
Decisões daí decorrentes;  

• Considerando o Decreto Estadual nº 3.148, de 15 de junho de 2004, que em seu Art. 5º, 
inciso VII, estabelece como um dos objetivos preferenciais da Política Estadual de 
Proteção à Fauna Nativa estudos para o desenvolvimento de ações de controle para 
espécies exóticas e invasoras, com a definição de planos de ação emergenciais, como 
medida de proteção à fauna nativa; 

• Considerando a Portaria IAP nº 059, de 15 de abril de 2015, que reconhece a Lista de 
Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná e estabelece normas de controle e 
dá outras providências;  

• Considerando que as espécies enquadradas na Categoria I da Lista Oficial de Espécies 
Exóticas Invasoras no Estado do Paraná “têm proibido seu transporte, criação, soltura ou 
translocação, cultivo, propagação (por qualquer forma de reprodução), comércio, doação 
ou aquisição intencional sob qualquer forma”; 

• Considerando que as espécies enquadradas na Categoria II da Lista Oficial de Espécies 
Exóticas Invasoras no Estado do Paraná são “espécies que podem ser aproveitadas em 
condições controladas, sujeitas à regulamentação específica”; 

• Considerando o contido no protocolo nº 19.407.634-7, 
 
RESOLVE 
 
Art. 1°. Designar os servidores abaixo relacionados, sob coordenação do primeiro, para compor 
o Grupo de Trabalho-GT, com a finalidade de homologar os Protocolos Emergenciais de 
Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora: 
 
- Amanda Scheffer Beltramin – DIPAN/GEBD 
- Patricia Accioly Calderari da Rosa – DIPAN/GEBD 
- Mauro de Moura Britto – DIPAN/GEBD 
- Gisley Paula Vidolin – DILIO/DLF 
- Reinaldo Kaminski - ATJ 
- Fernanda Góss Braga – SEDEST (mediante indicação) 
 
Art. 2°. Ficará a critério do GT o convite a técnicos de outras instituições para colaborar com os 
trabalhos. 
 
Art. 3°. O prazo estabelecido para o término dos trabalhos é de 90 (noventa) dias. 
 
Art. 4°. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.  
 

 
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA  
ORIENTAÇÃO TÉCNICA N°X, DE XX DE XXXXX DE 2022 

 

Súmula:  

Considerando a Resolução Conjunta SEDEST/IAT n.º XX/2022, que estabelece os Protocolos 
Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exóticas Invasoras do Paraná apreendidas, 
resgatadas ou entregues espontaneamente às autoridades competentes.  

Considerando a  Portaria IAT n.º XX/2022, que estabelece a Lista de espécies alvos dos Protocolos 
Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exóticas Invasoras do Paraná apreendidas, 
resgatadas ou entregues espontaneamente às autoridades competentes.  

Considerando o contido no protocolo n° xxxxxxx 

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra - IAT, nomeado pelo Decreto Estadual n.º 10.070, de 5 
de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual n.º 10.066, de 
27 de julho 1992, Lei Estadual n.º 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto Estadual n.º 3.813, de 
9 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual n.º 4.696 de 27 de julho de 2016  estabelece a seguinte 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA: 

Art. 1°. Estabelece os Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora 
do Estado do Paraná 

§ 1º São alvos dos Protocolos Emergenciais de Destinação de Fauna Exótica Invasora as espécies 
Trachemys scripta (tartaruga-de-orelha-vermelha), Pantherophis guttatus (cornsnake ou cobra-do-
milho), Python bivittatus (P. molurus bivittatus), Python reticulatus, Python sebae, Brotogeris tirica 
(periquito-rico), Myiopsitta monachus (caturrita), Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro), Callithrix 
penicillata (sagui-de-tufo-preto) e Callithrix jacchus (sagui-de-tufo-branco). 

Art. 2°. Para efeitos desta Orientação Técnica serão adotadas as seguintes definições: 

I - Espécie Exótica: as espécies, subespécies ou taxa inferiores introduzidos fora da sua área natural 
de distribuição presente ou pretérita, incluindo qualquer parte, gametas, sementes, ovos ou propágulos 
dessas espécies que possam sobreviver e posteriormente reproduzir-se. 

II - Espécie Exótica Invasoras: espécies exóticas cuja introdução ou dispersão ameaçam 
ecossistemas, ambientes, populações, espécies e causa impactos ambientais, econômicos, sociais 
e/ou culturais. 

III - Distribuição natural: ambiente natural onde uma espécie se originou e evoluiu, estando em 
equilíbrio natural com a biota respectiva. 

IV - Ecossistema: conjunto formado por todos os fatores bióticos e abióticos que atuam 
simultaneamente sobre determinada área geográfica 

V - Invasão Biológica: processo de ocupação de ambiente natural por espécies exóticas, provocando 
impactos ambientais negativos, como alteração no meio abiótico, competição, hibridação, 
deslocamento de espécies nativas, entre outros; 

VI - Introdução: entrada intencional ou acidental de espécimes em locais fora da área de distribuição 
natural da espécie. Além do ato de ingresso nas fronteiras estaduais, inclui a guarda e manutenção 
continuada a qualquer tempo; 

 



 

Art. X  Ficam estabelecidas as competências, no âmbito das tratativas relacionadas a execução dos 
Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exóticas Invasoras do Paraná 

§ 1º. Compete à Divisão de Estratégias para Conservação - DEC: 

A. Documentar e elucidar as tratativas de seguimento das etapas instituídas nos Protocolos 
Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exóticas Invasoras do Paraná; 

B. Emitir parecer técnico de apoio, às tratativas de seguimento das etapas instituídas nos Protocolos 
Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exóticas Invasoras do Paraná;  

C. Realizar a consulta à Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA sobre a 
existência de empreendimentos de fauna autorizados para espécie de Trachemys scripta 
(tartaruga-de-orelha-vermelha), Callithrix penicillata (sagui-de-tufo-preto) e Callithrix jacchus (sagui-
de-tufo-branco), Brotogeris tirica (periquito-rico), Myiopsitta monachus (caturrita) e Amazona aestiva 
(papagaio-verdadeiro), Pantherophis guttatus (cornsnake), Python bivittatus (=P. molurus 
bivittatus), Python reticulatus e Python sebae e, posteriormente, consultar os empreendimentos, 
com intermédio da SEDEST, semestralmente; 

D. Colocar espécimes de Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro) à disposição do Plano de Ação 
Nacional para conservação dos Papagaios; 

E. Consultar sobre a existência de programas de repatriação oficiais no país de origem de Trachemys 
scripta (tartaruga-de-orelha-vermelha), Pantherophis guttatus (cornsnake), Python bivittatus (=P. 
molurus bivittatus), Python reticulatus e Python sebae.; 

F. Estabelecer parcerias para destinação para Instituições de Ensino Superior, pesquisa e extensão, 
para estudos de manejo populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora; 

G. Emitir autorização para proceder o abate ético, conforme legislação vigente; 
H. Autorizar a destinação para Instituições de Ensino Superior, pesquisa e extensão, para estudos de 

manejo populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora; 
I. Repassar ao IBAMA a incumbência de destinação dos animais, quando esgotadas as tratativas no 

âmbito da competência do Paraná. 
J. Viabilizar a parcerias para realização de esterilização, optando por procedimentos que não 

descaracterizem o sexo do indivíduo (inviabilizando seu convívio social). 
 

§ 2º. Compete  ao  Setor de Licenciamento de Fauna - SEFAU: 

A. Documentar e elucidar as tratativas de seguimento das etapas instituídas nos Protocolos 
Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exóticas Invasoras do Paraná; 

B. Mapear e destinar para Áreas de Reabilitação de Animais Silvestres - ARAS; 
C. Consultar os empreendimentos licenciados do Estado do Paraná para recebimento; 
D. Encaminhar para Termo de Guarda de Animais Silvestres - TGAS 
E. Destinação às instituições governamentais para nutrição de animais ofiófagos 
F. Destinação para Instituições de Ensino Superior, pesquisa e extensão, para estudos de manejo 

populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora; 
G. Operacionar a destinação, como transporte, e outras tratativas operacionais. 
H. Viabilizar o fluxo inicial, manutenção provisória dos indivíduos nos CAFS, CETAS e outros 

parceiros até a viabilização das destinações finais.  
I. Viabilizar a parcerias para realização de esterilização, optando por procedimentos que não 

descaracterizem o sexo do indivíduo (inviabilizando seu convívio social). 
J. Indicar os procedimentos veterinários específicos para cada espécie, nos casos de abate ético 

ou esterilização. 
 
 
 
Art. XX. Os Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora do Estado 
do Paraná serão divididos em quatro partes, conforme descrito a seguir e constam em sua 
integralidade em anexo: 
 

a. Classificadas como categoria I, na Portaria IAP n.º 059 de 15 de abril de 2015, espécimes de 
Trachemys scripta (tartaruga-de-orelha-vermelha) 

b. Classificadas como categoria I, na Portaria IAP n.º 059 de 15 de abril de 2015, entretanto nativa 
no Brasil, espécimes de Callithrix penicillata (sagui-de-tufo-preto) e Callithrix jacchus (sagui-de-



 

tufo-branco) 

c. Classificadas como categoria II, na Portaria IAP n.º 059 de 15 de abril de 2015 - Espécimes de 
Brotogeris tirica (periquito-rico), Myiopsitta monachus (caturrita) e Amazona aestiva (papagaio-
verdadeiro) 

d. Espécies sem classificação na Portaria IAP n.º 059 de 15 de abril de 2015, espécimes de 
Pantherophis guttatus (cornsnake), Python bivittatus (=P. molurus bivittatus), Python reticulatus 
e Python sebae. 

 
Art. XX. Espécimes de Brotogeris tirica (periquito-rico), Myiopsitta monachus (caturrita) e Amazona 
aestiva (papagaio-verdadeiro), por tratarem-se de espécies nativas ocorrentes no Paraná, porém 
introduzidas em locais distintos de sua ocorrência original no Estado, poderão ter retorno à natureza, 
mediante aprovação de projeto com as finalidades de reintrodução, reforço populacional ou 
experimentação visando o desenvolvimento de procedimentos para soltura. 
 
Art. XX. Espécimes de espécies nativas ocorrentes no Paraná, quando apto ou em flagrante, estão 
aptos a soltura imediata, em local de ocorrência natural da espécie, mapa de ocorrência, com lista do 
município e texto  

Art. xº. A presente Orientação Técnica entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 

Diretor Presidente do Instituto Água e Terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 

Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora do Estado do Paraná, 
para espécies classificadas como categoria II, na Portaria IAP n.º 059 de 15 de abril de 2015 - 
Espécimes de Brotogeris tirica (periquito-rico), Myiopsitta monachus (caturrita) e Amazona aestiva 
(papagaio-verdadeiro) 
 

Brotogeris tirica 

(periquito-rico) 

1.º) Soltura imediata, quando apto ou em flagrante, se estiver em local de ocorrência natural da 

espécie. No Paraná a área de ocorrência natural abrange os municípios do litoral do Estado; 

2.º) Se houver possibilidade de reabilitação, consultar Áreas de Reabilitação de Animais Silvestres 

- ARAS; 

3.º) Se negativo, consulta aos empreendimentos licenciados do Estado do Paraná para 

recebimento; 

4.º) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA sobre 

empreendimentos de fauna autorizados para esta espécie e, posteriormente, consultar os 

empreendimentos; 

5.º) Se negativo, encaminhar para Termo de Guarda de Animais Silvestres - TGAS; 

6.º) Retomar o ciclo de consultas (item 2). 

Myiopsitta monachus 

(caturrita) 

1.º) Consulta aos empreendimentos do Estado do Paraná para recebimento, com prazo de 

resposta de 30 dias, considerando-se a falta de retorno como resposta negativa; 

2.º) Soltura imediata, quando apto ou em flagrante, quando em local de ocorrência natural da 

espécie. No Paraná a área de ocorrência natural; 

3.º) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA sobre 

empreendimentos de fauna autorizados para esta espécie e, posteriormente, consultar os 

empreendimentos; 

4.º) Se negativo, encaminhar para Termo de Guarda de Animais Silvestres - TGAS (se possível, 

esterilizado); 

5.º) Retomar o ciclo de consultas (item 1). 

Amazona aestiva 

(papagaio-verdadeiro) 

1.º) Colocar o animal à disposição do Plano de Ação Nacional para conservação dos Papagaios; 

2.º) Soltura imediata, quando apto ou em flagrante, quando em local de ocorrência natural da 

espécie. No Paraná a área de ocorrência natural é a região Noroeste próximo ao rio 

Paranapanema; 

3.º) Se houver possibilidade de reabilitação, consultar Áreas de Reabilitação de Animais Silvestres 

- ARAS; 

4.º) Se negativo, consulta aos empreendimentos licenciados do Estado do Paraná para 

recebimento; 

5.º) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA sobre 

empreendimentos de fauna autorizados para esta espécie e, posteriormente, consultar os 

empreendimentos; 

6.º) Se negativo, encaminhar para Termo de Guarda de Animais Silvestres - TGAS; 

7.º) Retomar o ciclo de consultas (item 2 ou 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora do Estado do Paraná, 
Trachemys scripta (tartaruga-de-orelha-vermelha), classificada como categoria I, na Portaria IAP n.º 
059 de 15 de abril de 2015 

 
 

ESPÉCIE 
NOVA PROPOSTA PROTOCOLOS EMERGENCIAIS DE DESTINAÇÃO DE ESPÉCIES DE 

FAUNA EXÓTICA INVASORA 26/07 

Trachemys scripta 

(tartaruga-de-orelha-

vermelha) 

1.º) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA sobre a 

existência de empreendimentos de fauna autorizados para esta espécie e, posteriormente, 

consultar os empreendimentos; 

2.º) Consulta sobre a existência de programas de repatriação oficiais no país de origem; 

3.º) Destinação para instituições de ensino, pesquisa e extensão, para estudos de manejo 

populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora; 

4.º) Destinação às instituições governamentais para utilização na nutrição de outros animais; 

5.º) Se negativa, proceder o abate ético, conforme legislação vigente. 

 
 

Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora do Estado do Paraná, 
classificada como categoria I, na Portaria IAP n.º 059 de 15 de abril de 2015, entretanto nativa no 
Brasil, espécimes de Callithrix penicillata (sagui-de-tufo-preto) e Callithrix jacchus (sagui-de-tufo-
branco) 

 

ESPÉCIE 
NOVA PROPOSTA PROTOCOLOS EMERGENCIAIS DE DESTINAÇÃO DE ESPÉCIES DE 

FAUNA EXÓTICA INVASORA 26/07 

Callithrix penicillata 

(sagui-de-tufo-preto) 

1.°) Consulta à SESA, sobre os problemas de zoonoses que a espécie pode transmitir, para 

definir protocolo sanitário; 

2.°) Consultar os empreendimentos licenciados do estado do Paraná para recebimento, dos 

indivíduos esterilizados (preferencialmente procedimentos que não descaracterizem o sexo do 

indivíduo (inviabilizando seu convívio social). Recomenda-se que a esterilização seja somente 

realizada após as tratativas e aceite para destinação aos empreendimentos, evitando assim, a 

realização do procedimento de esterilização, no caso de destinação para abate ético; 

3.º) Destinação para instituições de ensino, pesquisa e extensão no Paraná, para estudos de 

manejo populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora;  

4.°) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA sobre a 

possibilidade de repatriação, nos estados de ocorrência natural da espécie; 

5.º) Repasse ao IBAMA para tratativas, uma vez, esgotadas as trativas no âmbito da 

competência do Paraná. 

Callithrix jacchus 

(sagui-de-tufo-branco) 

1.°) Consulta à SESA, sobre os problemas de zoonoses que a espécie pode transmitir, para 

definir protocolo sanitário; 

2.°) Consultar os empreendimentos licenciados do estado do Paraná para recebimento, dos 

indivíduos esterilizados (preferencialmente procedimentos que não descaracterizem o sexo do 

indivíduo (inviabilizando seu convívio social). Recomenda-se que a esterilização seja somente 

realizada após as tratativas e aceite para destinação aos empreendimentos, evitando assim, a 

realização do procedimento de esterilização, no caso de destinação para abate ético; 

3.º) Destinação para instituições de ensino, pesquisa e extensão no Paraná, para estudos de 

manejo populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora; 



 

4.°) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA sobre a 

possibilidade de repatriação, nos estados de ocorrência natural da espécie; 

5.º) Repasse ao IBAMA para tratativas, uma vez, esgotadas as trativas no âmbito da 

competência do Paraná. 

 
 

 
Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora do Estado do Paraná, 
sem classificação na Portaria IAP n.º 059 de 15 de abril de 2015, entretanto exóticas no Brasil, 
espécimes de Pantherophis guttatus (cornsnake), Python bivittatus (=P. molurus bivittatus), Python 
reticulatus e Python sebae. 

 

ESPÉCIE 
NOVA PROPOSTA PROTOCOLOS EMERGENCIAIS DE DESTINAÇÃO DE ESPÉCIES DE 

FAUNA EXÓTICA INVASORA 26/07 

Pantherophis 

guttatus 

(cornsnake) 

1.º) Consulta aos empreendimentos licenciados do estado do Paraná para recebimento; 

2.º) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA sobre a existência 

de empreendimentos de fauna autorizados para esta espécie e, posteriormente, consultar os 

empreendimentos; 

3.º) Consulta sobre a existência de programas de repatriação oficiais no país de origem. 

4.º) Destinação para instituições de ensino, pesquisa e extensão, para estudos de manejo 

populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora; 

5.º) Destinação às instituições governamentais para nutrição de animais ofiófagos; 

6.º) Se negativa, proceder o abate ético, conforme legislação vigente. 

Python spp. (píton) 

(considerar as 3 

espécies proibidas 

pela 246) 

Python bivittatus 

(=P. molurus 

bivittatus) 

Python reticulatus 

Python sebae 

1º) Consulta sobre a existência de programas de repatriação oficiais no país de origem. 

2.º) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente - ABEMA sobre a existência 

de empreendimentos de fauna autorizados para esta espécie e, posteriormente, consultar os 

empreendimentos; 

3.º) Consulta aos empreendimentos licenciados do Estado do Paraná para recebimento; 

4.º) Destinação para instituições de ensino, pesquisa e extensão, para estudos de manejo 

populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora; 

5.º) Destinação às instituições governamentais para nutrição de animais ofiófagos; 

6.º) Se negativa, proceder ao abate ético, conforme legislação vigente. 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
DIVISÃO DE ESTRATÉGIAS PARA CONSERVAÇÃO

Protocolo: 19.407.634-7

Assunto:
Atas  de  reunião  do  Grupo  de  Trabalho  para  análise  e
aprimoramento dos Protocolos Emergenciais de Destinação
de Espécies de Fauna Exótica Invasora, oriundo do Comitê
Estadual de Espécies Exóticas Invasoras.
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
26/08/2022 17:52Data:

O  Instituto  Água  e  Terra,  como  responsável  pela  conservação  da
biodiversidade no Estado do Paraná, reconhecendo a gravidade do problema das
invasões biológicas, tem buscado tratar da problemática. Assim, em 2005 foi
planejado o "Programa do Estado do Paraná para Espécies Exóticas Invasoras", e
implementado  em  2009,  sob  coordenação  da  Divisão  de  Estratégias  para
Conservação.  Desde  então  vem sendo  desenvolvidas  ações  mitigadoras,  de
prevenção  e  controle  de  espécies  exóticas  nas  Unidades  de  Conservação
Estaduais,  sendo  ações  voltadas  à  flora  o  principal  foco  nos  primórdios  do
programa.

O Paraná, conta com a lista de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado
do Paraná, reconhecida pela Portaria IAP no 59/2015, a qual estabelece duas
categorias de EEI:

Categoria 1: Espécies que têm proibido seu transporte, criação, soltura ou
translocação, cultivo, propagação (por qualquer forma de reprodução), comércio,
doação ou aquisição intencional sob qualquer forma.

Categoria 2- Espécies que podem ser utilizadas em condições controladas,
sujeitas à regulamentação específica.

Apesar das proibições impostas pela Portaria IAP n59/2015, a espécie em
questão acaba entrando no Estado do Paraná,  seja  de maneira  ilegal  (como
comércio irregular e tráfico) seja por migrações de áreas vizinhas, onde a espécie
também foi introduzida de forma artificial. Assim, animais desta espécie acabam
entrando  no  fluxo  de  atendimento  do  IAT  por  meio  das  ações  de  resgate  e
apreensão de fauna.

As  restrições  estipuladas  pela  portaria  n  59/2015,  ainda  que tenham
grande valia para inibir a introdução de espécies exóticas invasoras, acabam
dificultando algumas destinações para estes animais que entram no estado de
forma ilegal, deixando IAT e demais órgãos ambientais do Paraná impossibilitados
de realizar uma destinação adequada.

Desta forma, em julho de dois mil e vinte e um, realizou-se reunião para
tratar  da  destinação  emergencial  de  fauna  exótica  invasora  e  fauna  com
potencial invasor, apreendidas ou resgatadas no Estado do Paraná. A reunião
teve participação de diversos órgãos ambientais atuantes no Estado do Paraná. A
ata da reunião foi protocolada sob o SPI 17.940.640-3.

Na dada reunião foram levantadas as principais espécies de fauna exótica
invasora atendidas pelo IAT, a partir deste ponto os órgãos construíram juntos

DESPACHO
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protocolos  de  destinação  para  cada  uma das  espécies  apresentadas,
avaliando critérios como legislações específicas, áreas de ocorrência natural da
espécie e possibilidade de esterilização.
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Comitê Estadual de Espécies Exóticas Invasoras do Paraná

Ata de Reunião

Data: 06 de outubro de 2021

Local: online

Horário: 14h00 às 16h00

Participantes:

Patricia Calderari – IAT

Bruno Reis – IAT

Tauane Ribeiro – IAT

Walquíria Biscaia – IAT

Mauro Britto - IAT

Paula Vidolin – IAT

Felipe do Vale - SPVS

Rodrigo Antonio Martins de Souza - CRMV

Emanuel Silva - SESA

Pedro Calderaro - SESA

Silvia Ziller – Instituto Hórus

Thais Michele Fernandes – IBAMA

Lincoln Schwarzbach – IBAMA

Edson Evaristo - Prefeitura de Curitiba

Patricia Weckerlin – CAFS Cutitiba

Marcílio Martins – SEAB

Leoncio Pedrosa Lima - ICMBIO

Rafael Meireles Sezerban – SPVS
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Pauta:

- Apresentar protocolos emergenciais de Espécies Exóticas Invasoras de fauna;

- Educação Ambiental para EEI de fauna;

- Preposições, validações e tratativas no âmbito do comitê.

Discussões:

A Patricia iniciou a reunião com a apresentação dos participantes e a pauta da reunião.
Após, foi iniciada uma apresentação com as atualizações sobre questões gerais do
Comitê de Espécies Exóticas Invasoras. Lincoln perguntou sobre quem estava
responsável pelo comitê atualmente e a Patricia explicou que, devido à licença de
trabalho da Junia, ela (Patricia) assumiu esta responsabilidade. Ainda, explicou que as
questões relativas à flora ainda não foram finalizadas, mas assim que concluídas, será
realizada outra reunião com o Comitê. Patricia passa a palavra à Tauane para continuar a
apresentação e explanar sobre as questões de destinação de espécies exóticas invasoras
de fauna. Paula Vidolin fala sobre a Portaria IAP 246 de 17 de dezembro de 2015, sobre a
relação de espécies exóticas permitidas e ainda, pede que, se for possível dentro do
comitê, tratar desta lista, avaliando-a tecnicamente para se manifestar sobre o Projeto de
Lei (PL) estadual n° 466/2021, a qual dispõe sobre criação, manejo, conservação e
comercialização de animais da fauna nativa, exótica e domestica. Leôncio levanta a
questão sobre invasões de javalis em unidades de conservação (UCs). Lincoln
complementa sobre as autorizações de manejo dentro das UCs para os manejadores e
que se os mesmos não mencionarem que se trata de uma UC, o SIMAF pode emitir
autorização sem anuência do órgão ambiental gestor. Patricia explica sobre as questões
das tratativas de espécies exóticas e como foram elaborados os protocolos emergenciais
de destinação para cada espécie: em reunião no dia 22 de julho de 2021, as sugestões
dos participantes basearam a redação dos protocolos com as tratativas específicas para
cada espécie. Explanado o detalhamento para as espécies: Trachemys scripta,
Pantherophis guttatus, Python bivittatus, Brotogeris tirica, Myopsita monachus, Callithrix
penicillata, Calithrix jacchus e Atelerix albiventris. Paula destacou o enquadramento da
classificação do ouriço (hedgehog) na portaria do IBAMA, que atualmente é um problema
para o Paraná e pode ser um vetor de doenças como febre aftosa. Em Alagoas existe um
criador permitido. Na PL 466/2021 esta espécie é autorizada. A castração só é permitida a
partir do quarto mês de vida, quando o animal já é adulto. Silvia levanta a questão se este
animal tem mesmo potencial invasor e vetor de doenças. Sugere fazer uma avaliação de
risco invasor. Paula concorda com esta avaliação e reforça a necessidade para esta e
outras espécies. Mauro traz uma dúvida sobre a caturrita, ela pode ter entrado
naturalmente no Paraná, por Foz do Iguaçu e que é muito difícil detectar se isso foi
natural ou intencional. No Rio Grande do Sul essa espécie já esteve na lista de caça
autorizada para manejo, devido ao dano às plantações de milho. Avaliar bem para ver o
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que pode ser feito devido ao seu potencial de dano para as culturas anuais do Paraná.
Patricia continua a apresentação e abre para discussões. Paula contextualiza sobre as
consultas a empreendimentos, a respeito de papagaios e tirivas, uma vez que, os
empreendimentos estão saturados. Para os papagaios adotam os termos de guarda ou
mantenedores parceiros/associados. O termo de guarda não é permitido para todas as
espécies. Silvia fala a respeito dos protocolos e da consulta aos consulados. A mesma
acha preocupante, pois a repatriação é um processo muito oneroso, parecendo pouco
lógico destinar recurso para espécies exóticas, enquanto poderia ser utilizado em
estratégias para conservação de espécies nativas. Patricia explica que essa consulta aos
consulados foi necessária para ter a resposta, como respaldo, antes de tomar a decisão
da eutanásia. Thais também manifesta a preocupação da inserção do ouriço na lista de
PETs. Paula explica os critérios de inserção na lista PET. Thais fala sobre a preocupação
pela moda de criação destes animais (ouriço) e do bem-estar dos mesmos, visto que é
um animal que demanda muitos cuidados. Verificar qual alternativa. Outra coisa, fora a
questão da repatriação, utilizar recursos da conversão de multas do IBAMA para edital de
fauna e projetos que visem o controle de espécies exóticas invasoras. Silvia comenta a
mudança neste edital, sobre o projeto ser doado e não ter garantia de execução. Thais
relata que há análise do projeto. Paula complementa falando que estão discutindo um
acordo sobre cooperação técnica. Rodrigo fala sobre castração de aves e diz que falta
interesse de investimento nesta área. Veterinários não estudam castração de aves e
existe a impossibilidade de castrar a fêmea, mas é possível castrar o macho, contudo a
técnica precisa ser desenvolvida. Como coordenador do CAFS, relata muita pressão para
receber espécies exóticas, porém tendem a recusar para não retirar recursos das nativas.
Precisa de regulamentação para fazer abate. Histórico de ouriço-pigmeu encontrado
abandonado na rodovia, chegou ao CAFS e faleceu. Patricia chama a discussão para os
protocolos redigidos, se o comitê aprova ou se preferem criar um grupo de trabalho (GT)
para análise. Paula relembra que a eutanásia é extremamente polêmica e se for
realizada, é necessário o apoio das demais instituições, para defesa e respaldo. Patricia
ressalta que é preciso ter tudo registrado como histórico. Paula questiona até que ponto a
SEDEST e o IAT podem fazer uma regulamentação para a eutanásia. Silvia fala que é
importante verificar também com o comitê de ética e incluir que, na falta de alternativas, a
única opção é a eutanásia. Patricia diz que verificará com o jurídico essa questão. Sugere
que os participantes montem o GT para leitura e sugestão das propostas, enquanto
continuam as etapas. Paula relata muitas respostas negativas das consultas e Patricia
sugere mais tempo para avaliar com calma estas questões. Lincoln reforça a necessidade
de criar o GT para melhorar os protocolos nas questões técnicas. Patricia reforça a
importância do GT e da necessidade de rapidez nestas respostas. Ainda, chama os
participantes para indicação de interesse em participação nos GTs:

GT de educação ambiental:

- Thais (IBAMA)
- Patricia (SMMA Curitiba)
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- Tauane (IAT)
- Bruno (IAT)
- Emanoel (SESA)
- Leôncio (ICMBio)

GT protocolos:

- Lincoln (IBAMA)
- Rafael (SPVS)
- Mauro Britto (IAT)
- Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio)
- Rodrigo de Souza (CRMV)
- Silvia Ziller (Instituto Hórus)
- Paula Vidolin (IAT)
- Emanoel Silva (SESA)
- Edson Evaristo (Prefeitura de Curitiba)

Patricia faz o encerramento da reunião e esclarece que os arquivos serão enviados por
e-mail e depois serão marcadas outras reuniões. Encerra-se a reunião.
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
DIVISÃO DE ESTRATÉGIAS PARA CONSERVAÇÃO

Protocolo: 19.407.634-7

Assunto:
Atas  de  reunião  do  Grupo  de  Trabalho  para  análise  e
aprimoramento dos Protocolos Emergenciais de Destinação
de Espécies de Fauna Exótica Invasora, oriundo do Comitê
Estadual de Espécies Exóticas Invasoras.
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
26/08/2022 17:59Data:

Com objetivo de apresentar as propostas de protocolos emergenciais de
espécies de fauna exóticas invasoras, foi realizada reunião do Comitê de Espécies
Exóticas  Invasoras,  na  data  de  06  de  outubro  de  2021,  na  qual  dentre  as
proposições,  foi  definido criar  dois  GTs,  sendo um deles  para aprofundar  na
análise dos protocolos emergenciais e outro para desenvolver uma campanha de
educação  ambiental.  Assim,  as  Atas  de  reunião  do  Grupo  de  Trabalho  para
análise e aprimoramento dos Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies
de Fauna Exótica Invasora,  oriundo do Comitê Estadual  de Espécies Exóticas
Invasoras, serão anexadas no presente protocolo.

DESPACHO
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Comitê Estadual de Espécies Exóticas Invasoras do Paraná

Grupo de Trabalho para discussão dos protocolos de destinação de espécie de
fauna exótica invasora

Ata de Reunião

Data: 09 de novembro de 2021.

Local: Plataforma ZOOM

Horário: 14h30 às 16h30

Participantes:

Patricia Calderari – Instituto Água e Terra - IAT

Bruno Reis – IAT

Tauane Ribeiro – IAT

Walquíria Biscaia – IAT

Mauro Britto - IAT

Emanuel Silva - SESA

Lincoln Schwarzbach - IBAMA

Raphael Xavier  - IBAMA

Edson Evaristo - Prefeitura de Curitiba

Jessica Jasinski – IAT

Pauta:

- Apresentar protocolos emergenciais de destinação de Espécies Exóticas Invasoras de
fauna;

- Diálogos construtivos a respeito das tratativas apresentadas para as destinações de
espécies exóticas invasoras de fauna.
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Discussões:

Reunião iniciada às 14 horas e 35 minutos. Inicia-se a reunião explanando sobre os
objetivos da reunião e apresenta-se a tabela de protocolos e como ela foi redigida.
Ressalta-se que, para aproveitar a participação do Emanuel, representante da Secretaria
de Saúde do Paraná (SESA), iniciaram-se os diálogos pelos protocolos que possuem
espécies ou etapas de interesse zoonótico, sendo iniciada as discussões pelo protocolo
de destinações do Callithrix penicillata (sagui-de-tufo-preto), e o Callithrix jacchus
(sagui-de-tufo-branco). Realizada contextualização da consulta feita à SESA, solicitando o
parecer em relação aos problemas de zoonoses que podem ser causados pelas espécies
de sagui-de-tufos-brancos (Callithrix jacchus) e sagui-de-tufos-pretos (Callithrix
penicillata), além de solicitar a definição de protocolo sanitário para estas espécies.
Emanuel informou que na semana seguinte a essa será enviada a resposta do protocolo
do Instituto Água e Terra, enviado à SESA. Ainda, explica que os saguis estão inseridos
nas questões da febre amarela, contudo, ao contrário dos bugios (Alouatta), os saguis
adquirem febre amarela, mas não morrem, passando a fazer parte do ciclo da febre
amarela. Além disso, podem transmitir raiva, em caso de acidentes com humanos. A
sugestão é que se siga protocolo de testes para liberação dos animais quanto à febre
amarela. Quanto à raiva, o teste não é feito em animal vivo e é complicado detectar antes
de apresentar os sintomas. Explana-se o procedimento em caso de animais positivos para
febre amarela. Emanuel explica que já existem os passos do que fazer se o animal for
avaliado e detectado como infectado. A coleta de amostras e os testes são feitos pelo
Laboratório Central do Estado do Paraná - LACEN, sendo necessário estabelecer um
fluxo de atendimento para alinhamento com o LACEN, buscando definir se todos os
animais serão atendidos no mesmo tempo, onde estão (corredor de transmissão), e
quando programar os ensaios no LACEN. Questiona-se a necessidade de sugerir que os
locais de permanência destes animais, estabeleçam algum controle de mosquitos
transmissores, por prevenção. Emanuel diz não ser necessário, é uma questão de acertar
o protocolo e fazer monitoramento. Questionou-se sobre o protocolo de ações sugeridas,
e sua aplicabilidade exclusivamente aos saguis listados, uma vez que, existem dezenas
de outras espécies de primatas que podem ser vetores de zoonoses, e o protocolo de
testes será mesmo só para Callithrix. Explica-se que o foco dos protocolos propostos são
as espécies listadas, uma vez que, no momento a uma urgência de destinação destas,
entretanto, explana-se que os protocolos após suas definições poderão ser utilizados para
outras espécies. A solicitação foi direcionada para Callithrix, principalmente pelo fato de
que são animais que serão destinados para outros locais, uma vez que, uma das etapas é
a repatriação em seus Estados de origem e precisariam passar por uma inspeção
sanitária. Falou-se sobre as questões da falta de especificidade de que os saguis serão
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destinados para outras áreas em outros estados. Destacou-se a necessidade de corrigir
esta demanda por testes para estes 15 animais (saguis) que estão para a destinação,
explicou-se após o questionamento que será corrigido o arquivo, sobre a inserção do
tópico de destinação. Sendo a demanda interna do IAT, sobre a destinação de espécies
exóticas invasoras (EEI) do Estado. O objetivo é tratar de EEI, sem desmerecer a
importância das outras espécies. Explicou-se a correção da tabela, expondo que não
necessariamente os 15 saguis serão testados, pois ocorrerão consultas para os estados
e, se for possível, os animais serão testados para liberação sanitária. Continua-se a
explicação sobre os próximos passos das consultas e abre-se para considerações.
Explana-se que os passos dos protocolos servirão de embasamento para possíveis
questionamentos futuros. Expõe-se a problemática de se chegar a um looping, dado que
não havendo destinação, retorna-se aos passos anteriores, uma vez que, por ser uma
espécie nativa do Brasil, mesmo exóticos no Paraná, optou-se por não realizar a
eutanasia. Explica-se que existem outras impossibilidades a respeito desta destinação,
principalmente no que diz respeito aos termos de guarda, respaldando a importância de
se trazer estas discussões para este grupo de trabalho. Questiona-se sobre os
procedimentos de esterilização, e explica que existem as possibilidades de parcerias com
universidades. Questiona-se sobre sugestão de outras tratativas para Callithrix.
Conclui-se que não existem muitas alternativas, dada a questão de não poder fazer o
abate, o que vai resultar em manter os animais em cativeiro, assim, concordam com o
protocolo apresentado. Apresentou-se a possibilidade de falar com o conselho de
veterinária sobre o abate, devido à existência de híbridos, sendo tido como válido inserir
essa consulta para posicionamento do CRMV. Raphael, como médico veterinário, diz
achar pouco provável que haja alguma resposta do conselho de medicina veterinário
sobre o abate de animais sadios e ele não acha adequado fazer o apontamento de
eutanásia para estas duas espécies de Callithrix spp. Questiona-se as questões de
eutanásia se o animal estiver doente, e explica-se que neste caso sim, por envolver
questões sanitárias. Fecham as discussões sobre Callithrix penicillata
(sagui-de-tufo-preto), e o Callithrix jacchus (sagui-de-tufo-branco), em acordo com os
protocolos que foram propostos. Ficando o protocolo,primeiro passo realizar consulta à
Secretaria Estadual de Saúde (SESA) sobre os problemas de zoonoses que a espécie
pode transmitir, a fim de definir protocolo sanitário, segundo passo realizar consulta aos
outros órgãos estaduais ambientais de origem da espécie, sobre a possibilidade de
destinação desses animais para soltura ou para cativeiro, terceiro passo em caso de
negativo dos órgãos ambientais dos estados de origem dos animais, realizar consulta aos
empreendimentos do estado do Paraná para recebimento, com esterilização dos
indivíduos, quatro passo, em caso de não destinação, retomar o ciclo de consultas (item 2
ou 3).
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Levanta-se a questão se o IBAMA poderia fazer alguma articulação entre os Estados para
tentar agilizar as questões de comunicação, entretanto, é exposto que contatos entre os
Estados devem ser realizados via ABEMA. Iniciam-se as discussões sobre as destinações
de Atelerix albiventris (ouriço-pigmeu-africano). Explana-se sobre o protocolo para o
ouriço, dado o questionamento da possibilidade dele transmitir febre aftosa. Explicou-se
que para a febre aftosa é feita a vigilância pela ADAPAR, não havendo a confirmação se
os mesmos tratam dos animais silvestres. Perguntou-se sobre a existência de algum
protocolo de destinação de animais contaminados com febre aftosa, sendo uma atribuição
da ADAPAR, indicou-se que o questionamento seja repassado a eles. Explica-se a dúvida
a respeito da proibição da exportação, devido a reclassificação taxonômica em Portaria
IBAMA nº 93/98, que normatiza a importação para fins comerciais, foi realizada consulta
ao IBAMA, a fim de elucidar tal dúvida, representação do IBAMA na reunião,
contextualizada que ainda houve retorno ao ofício, por divergências entre os técnicos do
IBAMA, isso está em discussão, mas a maioria dos posicionamentos é que a espécie
continua proibida para importação, o retorno final ainda não ocorreu devido estas
divergências e estão aguardando esta definição, para resposta formal ao IAT. Após a
resposta a proibição ou não da importação da espécie, serão definidos os próximos
passos para destinação destes animais. Na reunião do Comitê Estadual de Espécies
Exóticas Invasoras do Paraná, realizada no dia 06 de outubro, foi definido que deve se
priorizar a destinação a cativeiros, pois a repatriação é complicada e onerosa. Explicou-se
os próximos passos possíveis e destacou-se que dentre os passos encontrasse a
repatriação, a qual pode ser tornar inviável, dada sua complexidade. Abriu-se então a
discussão para a opinião dos participantes. Mauro posicionou-se que o passo de
repatriação poderia ser excluído do processo, por outro lado, enquanto não tivermos a
definição se esta espécie tem potencial invasor, precisamos esperar. Adiantou-se que
mesmo sem a resposta em relação à proibição da importação por parte do IBAMA, o
estado sem autonomia para normatizar a proibição dentro do estado do Paraná, pois
existem poucos dados da espécie para o Brasil, havendo concordância dos técnicos
presentes. Levantou-se que para tal normatização se faz necessário atualizar a lista de
espécies exóticas do Paraná, inserindo esta espécie na categoria I. Abriu-se para
sugestão sobre destinação para esta espécie, destacando a necessidade de segurança
jurídica para a destinação desta espécie. Iniciou-se a explanação do protocolo e os
passos propostos para a Myiopsitta monachus (caturrita), expondo a necessidade de se
levantar o real potencial invasor destas espécies em Curitiba, por ser nativa em outros
locais do estado do Paraná, havendo consenso na necessidade da revisão do potencial
invasor e a classificação desta espécie. Dada a necessidade da ausência de participantes
da reunião, discutiu-se pelo encerramento da reunião, e realizou-se outra reunião com os
demais participantes. Aproveitou-se a presença de representantes do IBAMA, para expor
a necessidade de instituir resolução conjunta para oficialização dos protocolos, ficando os
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representantes do IBAMA e IAT responsáveis por realizar consulta ao jurídico das
respectivas  instituições para averiguar a possibilidade. Encerra-se a reunião às 16h07.
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Tauane Ribeiro" <tauaner@iat.pr.gov.br>

Para: Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao

Com Cópia:
"Mauro de Moura Britto" <britto@iat.pr.gov.br>, "Walquiria Leticia Biscaia de Andrade"
<walquiriabiscaia@iat.pr.gov.br>, "Patricia Accioly Calderari da Rosa"
<patriciacalderari@iap.pr.gov.br>

Data: 08/12/2021 17:11

Assunto: CANCELADA: Espécies Exóticas Invasoras: Grupo de Trabalho Protocolos

Boa tarde,

Prezados, informo que por quórum insuficiente a reunião está cancelada e será
remarcada para o mês de janeiro de 2022.

Cordialmente,
Tauane Ingrid Menezes Ribeiro
Bióloga - Bolsista Simepar 
Diretoria do Patrimônio Natural  
Gerência de Biodiversidade 
Instituto Água e Terra - IAT

(41) 3213-3886
tauaner@iap.pr.gov.br

Rua Engenheiros Rebouças, 1206
Rebouças - Curitiba/PR | CEP 80215-100

Em 06/12/2021 às 14:25 horas, "Tauane Ribeiro" <tauaner@iat.pr.gov.br> escreveu:
Boa tarde, 
 
Prezados, reitero o presente e-mail, conforme acordado no nosso encontro de
09/11/2021 , gostaríamos de convidá-los para nova reunião no
dia 09/12/2021 (próxima quinta-feira), às 14h.
O intuito é discutirmos de forma mais aprofundada os demais protocolos de
destinação para fauna exótica invasora.
 
Por gentileza, confirme sua participação. 
 
A seguir se encontra o link de acesso à reunião.
Link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/85873597682?
pwd=bkFzZXRyVUozSXYzNXZQaVdhZkE0dz09
ID da Reunião:  858 7359 7682
Senha de acesso:  290985
 
 
Sigo à disposição para quaisquer dúvidas.
 
Cordialmente,

Tauane Ingrid Menezes Ribeiro
Bióloga - Bolsista Simepar 
Diretoria do Patrimônio Natural  
Gerência de Biodiversidade 
Instituto Água e Terra - IAT
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(41) 3213-3886
tauaner@iap.pr.gov.br

Rua Engenheiros Rebouças, 1206
Rebouças - Curitiba/PR | CEP 80215-100

 
 
 

 

 

15
6

Inserido ao protocolo 19.407.634-7 por: Tauane Ribeiro em: 26/08/2022 18:05. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: a4d3736b80e4a5eedc3020e8b24369f.



Grupo de Trabalho dos Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies
de Fauna Exóticas Invasoras do Paraná

ATA DA REUNIÃO

Aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2022, reunião do Grupo de Trabalho dos
Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exóticas Invasoras
do Paraná, com início às 14h30, por meio da plataforma Zoom. Participaram da
reunião: Patricia Accioly Calderari da Rosa – IAT, Bruno Reis Martins – IAT, Tauane
Ingrid Menezes Ribeiro – IAT, Walquíria Letícia Biscaia de Andrade – IAT, Mauro de
Moura Britto – IAT, Allyfer Ziemmer – IAT, Fernanda Góss Braga - SEDEST,
Alexander Welker Biondo - UFPR, André Saldanha - Universidade Positivo,
Peterson Trevisan Leivas - Mater Natura, Carlos Eduardo Belz - UFPR, Edson
Evaristo - CAFS, Gianna Maria Círio - SEAB, Luana Melim Neves - SEAB, e Rafael
Meirelles Sezerban - SPVS. A reunião teve como pauta os protocolos de
destinação de espécies de fauna exótica invasora. A reunião iniciou com a fala do
Bruno Reis, o qual fez a abertura da reunião. Patricia destacou que o intuito da
reunião era avaliar protocolos de destinação por espécie, conforme estabelecido em
encontros anteriores, fechando-se as possibilidades de destinação para cada uma
das espécies elencadas, tendo como foco a aprovação de cada protocolo e sua
aplicação na rotina de procedimentos do IAT. Bruno Reis iniciou a discussão de
cada protocolo e Allyfer Ziemmer solicita maior foco na situação dos saguis
(Callithrix jacchus e Callithrix penicillata), visto a grande demanda de destinação
destas espécies no Município de Curitiba e um atual mandado judicial para a
destinação de sete indivíduos apreendidos, dentre os quais cinco são híbridos.
Todavia, Patricia Calderari destacou que o objetivo era avaliar todos os protocolos e,
como o protocolo para Trachemys scripta já estava exposto na apresentação,
orientou-se para que a discussão começasse por ele e deixando a discussão dos
saguis logo na sequência. Com o início da discussão, Alexander Biondo apontou a
importância do apoio de outras instituições ao Instituto Água e Terra - IAT, para que
haja decisão unânime entre os participantes sobre os protocolos e discussões
construtivas. Para tanto, foi sugerida a criação de uma carta de apoio, assinada por
integrantes de diferentes instituições para apoiar as decisões técnicas que foram
construídas em conjunto para estabelecimento dos Protocolos Emergenciais de
Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora. Bruno ressaltou como essas
decisões são delicadas e por isso é realmente importante esse apoio entre as
instituições. Bruno explicou sobre o protocolo de Trachemys scripta
(tartaruga-de-orelha-vermelha) criado coletivamente em encontro anterior, falou
brevemente de cada passo estabelecido e indicou-se a possibilidade de adição de
novo passo: a destinação para fins científicos. Allyfer levantou questionamentos
sobre a revisão da Portaria IAP nº 59/2015, que reconhece a Lista de Espécies
Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná e proíbe o transporte de espécies de
categoria I. Tauane explicou que existem duas situações diferentes, primeiro a
necessidade de dar fluxo aos animais que são atendidos pelo estado e a outra é
que o estado tem a autonomia de fazer o transporte de animais. Mauro concordou
com a Tauane e explanou que existe a autonomia do estado no transporte de fauna.
Allyfer rebateu falando sobre as questões de exceções como o pedido para
pesquisas científicas e, para isso, necessita constar no protocolo a destinação para
fins científicos. Patricia falou que esta etapa de consulta para pesquisa se
assemelha com o passo já estabelecido para consulta aos empreendimentos. Mauro
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destacou que a alternativa de destinação para pesquisa é excelente e uma
alternativa antes de se destinar para a eutanásia, esta que será a última opção.
Patricia falou sobre os cuidados em fazer esta destinação para pesquisa com testes
em animais e Tauane explicou que nesta situação só será autorizado pesquisas que
já tenham autorização pelo comitê de ética. Tauane continuou sua fala ressaltando
em como a equipe prezou muito em evitar ao máximo a destinação para a
eutanásia, visando buscar todas as alternativas possíveis antes de se chegar a isso,
e isso também foi um dos motivos em se montar um grupo de discussão com
especialistas. Alexander Biondo citou a possibilidade de destinação para pesquisas
científicas e a possibilidade de fazer uma consulta nacional sobre o interesse de
algum projeto ou programa nestas espécies e destacou que não há interesse na
eutanásia, esta é a última opção, caso nenhuma das outras etapas sejam viáveis.
Sugeriu ainda a criação de uma lista de espera de instituições de pesquisa que
tenham interesse no recebimento de alguma das espécies debatidas. Allyfer
questionou que antes de se estabelecer tal procedimento se faz necessária ampla
divulgação sobre a problemática, o que não vem acontecendo, além de todo o
processo ser moroso, podendo-se levar alguns anos para o estabelecimento de uma
lista como esta. Mauro reiterou o objetivo desta e das reuniões anteriores, de
montar os protocolos de destinação para animais de espécies exóticas invasoras a
partir de um apanhado geral de opiniões e ressaltou a importância de se estabelecer
uma sequência de ações e seguir os passos do protocolo, o qual busca prever
diferentes situações, para respaldo legal. Allyfer questionou a emergência de
destinação de animais que já estão sob responsabilidade do IAT. Patricia relembrou
que alguns passos do protocolo de destinação para Trachemys scripta, construído
em reuniões anteriores, já foram realizados, podendo-se seguir com os passos do
protocolo, levando-se, atualmente, para o último passo viável. Alexander Biondo
ressaltou a importância de se seguir os passos para justificar todas as decisões
tomadas, caso estas sejam questionadas. Ainda, sugeriu a criação de Termo de
eutanásia, ou documento similar assinado por diferentes instituições, a fim de dar
respaldo legal ao profissional que realizaria o procedimento de eutanásia, uma vez
que possíveis processos seriam direcionados ao CPF do profissional e não às
instituições. Se for redigido tal documento, o Professor Alexander Biondo se
voluntaria para assiná-lo em apoio, como representante da Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e considerando o compromisso desta Universidade em preservar a
fauna nativa, destacando que este possível termo de eutanásia deve indicar todos
as ações e justificativas do procedimento. Com base no exemplo do controle de
javalis, realizado no estado do Paraná, Biondo indicou ainda que a eutanásia seja
feita por instituições ou profissionais externos aos órgãos, mas com respaldo legal
dele, reiterando-se que a eutanásia seria a última alternativa viável, em caráter de
exceção, para a destinação humanizada dos animais, visto que em vários casos a
situação de cativeiro para aguardar uma destinação acaba evoluindo para uma
situação não ideal. Peterson levantou a possibilidade de alteração da Portaria IAP
137/2016 para possibilitar a destinação de espécies exóticas para Termo de Guarda
de Animais Silvestres - TGAS, com a destinação de animais esterilizados. André
complementou que concorda com as proposições e a importância do respaldo legal.
Também destacou a importância de se fazer educação ambiental para esta
temática. André falou ainda que no caso de T. scripta, considerando uma
perspectiva de destinação a longo prazo, existe a necessidade de estabelecerem-se
técnicas de esterilização com um padrão de pesquisa, pois existem opções para a
esterilização desta espécie animal, mas que precisam de um padrão científico de
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desenvolvimento, por isso, reiterou a necessidade do estabelecimento de parcerias,
a longo prazo, para que sejam resolvidas estas questões. Patricia retornou à
discussão sobre a possibilidade de destinação para TGAS, relatou que para
espécies que são exóticas no país inteiro, como é a T. scripta, não é bom alterar a
portaria estadual para liberar a posse para pessoas físicas. Allyfer esclareceu que
não é totalmente a favor da eutanásia, mas que em alguns casos faria isso para
adiantar o trabalho. Ainda, concordou com a Patricia a respeito da problemática em
se destinar exóticos para TGAS e afirma que o setor de fauna não é favorável para
o Termo de Guarda destes animais. Mauro solicitou que a Tauane falasse mais a
respeito sobre a esterilização. Tauane relatou conversas anteriores com
profissionais a respeito da alternativa da esterilização, explicou que ela é possível
para T. scripta, mas que apresenta grandes desafios atualmente. André explicou
sobre as técnicas de esterilização atuais e concordou-se que para o
estabelecimento de uma metodologia adequada para a esterilização desta espécie
animal, seriam necessários estudos de longo prazo, possivelmente com o
estabelecimento de Termo de pesquisa conjunta, culminando em uma decisão
coletiva sobre a melhor técnica de esterilização a ser aplicada neste caso. Mauro
questionou se a penectomia não poderia ser considerada pelo Conselho de
Veterinária como uma afronta ao bem estar do animal. André respondeu que isto é
bem polêmico, mas esta é uma cirurgia menos invasiva e com menos
consequências para o animal que a castração. Biondo acrescentou que não vê
problema nenhum neste tipo de procedimento, mas que é necessário o
estabelecimento de um termo de pesquisa conjunta. O grupo avaliou a redação do
protocolo de destinação para Trachemys scripta e alterou o texto para que os
passos fossem mais claros. Biondo complementou um dos passos, o de destinação
para pesquisa, no qual sugeriu a redação para “Destinação para estudos de manejo
populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora”. Bruno
perguntou se todos concordavam com os passos estabelecidos no protocolo. Allyfer
não concordou com os procedimentos do protocolo em debate, lembrou da
Instrução Normativa IBAMA n°5/2021, a qual já prevê a destinação para fins de
pesquisa, educação ou treinamento, reafirmou a utilização da portaria IAP n°
59/2015 para a destinação dos animais. Mauro explicou que os protocolos são
emergenciais e que não poderiam ignorar as discussões que estavam ocorrendo
durante a reunião. Allyfer questionou que seria ideal a remoção de diversos passos
e construção do protocolo com base exclusiva nas legislações vigentes, visto o
caráter emergencial das destinações. Ainda, Mauro novamente reforçou que os
protocolos devem seguir uma ordem lógica de destinação, considerando a
eutanásia como última alternativa viável. Biondo destaca experiência anterior, sobre
questionamentos que recebeu a respeito da destinação de javalis (Sus scrofa),
espécie exótica invasora cujo controle é autorizado pelo IBAMA e apontou que
mesmo com a legislação autorizando as ações de controle e abate, ainda ocorre o
questionamento por parte do Ministério Público e Sociedade Civil, por isso é
fundamental se esgotarem todas as alternativas de destinação antes de se recorrer
à medidas como eutanásia. Patricia relatou outra vivência, destacando que a
autorização de procedimentos drásticos, como a eutanásia, pode ser bastante
prejudicial para o servidor que a emite, por falta de respaldo legal. Assim, a
construção dos protocolos nesses moldes, além de trazer preocupação quanto ao
bem-estar dos animais, também funciona como uma proteção para aqueles
envolvidos no processo. Quanto à emergência na destinação, Bruno destacou que,
desde a construção dos protocolos iniciais (em outubro de 2021) já estão em
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andamento algumas das tratativas previstas no protocolo em destaque, como, por
exemplo, a consulta à Embaixada dos Estados Unidos da América. Desta forma, ao
se analisar o protocolo em destaque, já se estaria na etapa 3: Destinação para
estudos de manejo populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie
invasora. Então o Bruno perguntou sobre o tempo de resposta das consultas,
relatando o exemplo da consulta à Embaixada dos EUA, que não emitiu resposta ao
ofício de consulta até a data desta reunião, completando seis meses sem resposta.
Desta forma, Bruno sugeriu que sejam estabelecidos prazos de execução para cada
um dos itens apontados no protocolo, visto o caráter emergencial das destinações.
Patricia lembrou ainda que, durante as etapas de consulta, podem aparecer novos
indivíduos que necessitam de destinação. Todo o grupo concorda em se
estabelecerem prazos para execução de cada item, visto agilizar os procedimentos
de destinação. Patricia levantou a discussão sobre os prazos adequados para cada
consulta, com base na experiência e vivência de vários dos membros, sobre a
consultas e contatos com outras instituições. Allyfer destacou que os tempos de
resposta são muito variáveis e muitas vezes não há retorno. Levantam-se ainda as
questões: Ausências de respostas serão consideradas como respostas negativas?
Para os prazos serão considerados dias úteis ou dias corridos? O grupo concorda
que sejam considerados dias corridos e que se considere a ausência de resposta
como resposta negativa, passando-se, assim, para a etapa seguinte do protocolo.
Concorda-se, ainda, que as consultas podem ocorrer de forma simultânea, a fim de
agilizar os procedimentos de destinação e, para o caso de T. scripta, considera-se
prazos de resposta de trinta dias. Mauro sugere a remoção das consultas aos
consulados dos países de origem, visto a grande demora nas respostas. Discute-se
a questão sobre a consulta aos países de origem, chegando-se a conclusão, com
concordância do grupo, de alterar este item para consultar os países de origem
sobre a existência de programas oficiais de repatriação para a espécie em questão.
Após, Allyfer sugere alterar o item “Consulta aos órgãos estaduais ambientais sobre
a existência de empreendimentos de fauna autorizados para a espécie” para
“Consulta à ABEMA (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio
Ambiente), sobre a existência de empreendimentos de fauna autorizados para a
espécie”. Como a ABEMA já é o conjunto dos órgãos ambientais estaduais, uma
consulta direcionada a ela agilizaria muito o processo. Todos concordam com a
alteração. Destaca-se que, apesar de até este momento estarem em debate os
passos do protocolo de destinação para Trachemys scripta, muitas das discussões
se desviaram para os protocolos gerais propostos. Desta forma, decisões
apresentadas sobre direcionamentos, prazos de consultas, destinação para estudos
e justificativas de eutánasia acabaram sendo consideradas também para os
protocolos das outras espécies. Bruno direcionou as as discussões para saguis
(Callithrix jacchus e Callithrix penicillata). Tauane relembrou que estas discussões já
foram iniciadas em reunião anterior e foram discutidas com a SESA a respeito de
protocolos relacionados à zoonoses em saguis e ouriços. Biondo levantou a
possibilidade de inserção no projeto de pesquisa sobre saúde pública do Professor
Biondo. Este projeto é uma parceria com a UEPG e a Fundação Araucária e trata-se
de levantamentos de zoonoses em javalis, mas que podem ser incluídas outras
espécies, como o Callithrix. Mauro sugeriu de fazer protocolo único para os saguis,
contudo decorreu discussão e decisão de manter separado devido às autorizações
de manejo serem feitas a nível de espécie. Bruno explicou as etapas já
estabelecidas anteriormente e que, até o momento, não tinha se inserido a
eutanásia por ser uma espécie nativa do Brasil. Contudo, a quarta e última etapa,
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que estabelece a retomada do ciclo de consultas não se mostrou viável na prática e
por isso solicitam-se mais diálogos a respeito. André iniciou o diálogo sobre o
controle de esterilização em sagui e também para que, quando isso ocorra, haja
uma maneira de deixar registrado no animal, para deixar evidente se o animal já foi
esterilizado ou não e evitar que se inicie novamente o procedimento em um animal
que já passou por isso. André e Tauane destacaram a importância de se utilizar
métodos de esterilização que preservem as características dos espécimes, visando
a reintegração dos indivíduos. Iniciaram-se as discussões para determinar qual o
método de esterilização a ser decidido. No entanto, André apontou que a castração
deve ser feita apenas se houver certeza de destinação, caso contrário, se os
procedimentos forçarem o encaminhamento do animal para eutanásia, neste caso a
castração não deve ser feita, uma vez que seria completamente inadequado
submeter um animal à uma cirurgia de esterilização e em seguida à eutanásia. Para
isso sugeriu-se a alteração do item 3 para: “Se negativo, realizar a esterelização dos
indivíduos (preferencialmente com procedimentos que não descaracterizam o sexo
do indivíduo, inviabilizando seu convívio social)”, isto no caso de certeza de
destinação, no caso de destinação para eutanásia, a castração não deve ser
realizada. A seguir, consultar os empreendimentos do Estado para recebimento.”
Para a discussão sobre a indicação de eutanásia, Biondo iniciou diálogos a respeito
de pesquisa em saúde pública para avaliar a possibilidade de Callithrix spp. como
sentinelas urbanos. Tauane levantou questões sobre as decisões para os híbridos e
a possibilidade de eutanásia. Edson comentou que, a diferença em relação a
espécie anterior é que neste caso a esterilização já é realidade para controle de
natalidade, por isso cuidado maior com decidir pela eutanásia. O mesmo afirmou
que captura e devolução como conversamos seria um projeto a parte em espaços
físicos estabelecidos (UCs), não dentro do protocolo emergencial de destinação.
Mauro concordou com o comentário do Edson. Allyfer comentou se isso seria para
animais de vida livre e quais seriam os passos para animais provenientes de
cativeiro. Bruno perguntou sobre a alteração da etapa quatro do protocolo e o grupo
concordou com a seguinte opção “Destinação para pesquisa - estudos de manejo
populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie”. Levantam-se as
questões a respeito das castrações e eutanásia, reforçando que a eutanásia seria a
última escolha. André relatou algumas possibilidades de parcerias entre IAT e
Universidade Positivo para a criação de um curso de extensão sobre os saguis,
também. Allyfer perguntou novamente sobre as questões dos híbridos e Tauane e
Bruno retomaram que a respeito dos híbridos, por ser uma situação diferente e por
todas as implicações decorrentes, a destinação é a eutanásia, havendo amparo
legal. Voltando ao passo 2, Edson e André ressaltaram a importância de estabelecer
um prazo de no máximo 15 dias para espera de resposta das consultas, visto que é
uma espécie com alta probabilidade de fuga. Iniciaram-se as tratativas sobre
Pantherophis guttatus - corn snake. André sugeriu de seguir a mesma linha
estabelecida para Trachemys. Allyfer sugeriu a inclusão da etapa de destinação
para biotério para utilização em alimentação de animais ofiófagos, como o Centro de
Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI). André levantou a possibilidade de
destinação de corn snake para pesquisa científica, com a possibilidade de
esterilização desses animais, acompanhamento deles para pesquisa por no mínimo
um ano (para obter os dados de pesquisa) e a destinação deles já esterilizados.
Para as discussões sobre Python, ficou estabelecido que serão consideradas as
três espécies proibidas pela Portaria IAP nº 246/2015, sendo as Python bivittatus
(=P. molurus bivittatus); Python reticulatus e Python sebae. Seguiram-se as
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discussões das etapas propostas para o protocolo da espécie, conforme
estabelecido anteriormente, e modificou-se a etapa que inclui a consulta a órgãos
ambientais, sendo estabelecida a consulta à Associação Brasileira de Entidades de
Meio Ambiente - ABEMA sobre a existência de empreendimentos de fauna
autorizados para esta espécie e, posteriormente, consultar os empreendimentos. O
grupo apontou a necessidade de substituir a consulta ao país de origem para
reintegração dos indivíduos, por Consulta sobre a existência de programas de
repatriação oficiais no país de origem. Conclui-se que dada as dificuldades que
envolvem a gestão desta espécie, o prazo para as respostas das consultas
realizadas será de 15 dias corridos, considerando-se a ausência de resposta como
negativa. Acataram-se todas as sugestões realizadas para o protocolo desta
espécie. Bruno iniciou a discussão sobre o protocolo de Brotogeris tirica
(periquito-rico). Diálogos entre o Mauro, o André e o Allyfer direcionaram para a
indicação de que, em caso de espécimes aptos à soltura imediata, dado que a
ocorrência natural da espécie abrange o litoral do Paraná, considerando-se colocar
a população nativa em função dos fluxos sanitários, bem como os custos que
envolvem o transporte dos animais resgatados para a área de ocorrência natural,
optou-se pela soltura no local de captura dos indivíduos e foram mantidas as etapas
definidas anteriormente, com adequação do texto conforme as decisões anteriores.
Passou-se para a discussão sobre o protocolo para Amazona aestiva
(papagaio-verdadeiro), seguindo o que foi discutido anteriormente, em caso de
espécimes aptos à soltura imediata, dado que a ocorrência natural da espécie
abrange o noroeste do Paraná, os perigos de se colocar a população nativa em
perigo pelos fluxos sanitários e os custos que envolvem o transporte dos animais
resgatados para a área de ocorrência natural, optou-se para que a soltura ocorra no
local de captura. Apontando-se a necessidade de alterar a primeira etapa do
protocolo, André apontou a necessidade de estabelecer consulta ao PAN dos
Papagaios, sendo definido que os espécimes desta espécie pendentes de
destinação serão colocados à disposição do PAN, com prazo de resposta de 30
dias, considerando-se a falta de retorno como resposta negativa. Bruno passou para
discussão do protocolo de Myiopsitta monachus (caturrita), no qual André sugeriu a
retirada da destinação para termo de guarda. O grupo chegou em acordo para a
destinação para eutanásia, conforme legislação vigente, e como última alternativa
viável. Bruno iniciou as discussões sobre o Atelerix albiventris
(ouriço-pigmeu-africano). Tauane ressaltou a necessidade de fazer análise de risco
para espécie, uma vez que não consta na Lista de Espécies Exóticas do Paraná e
ainda existem divergências de opiniões acerca do potencial invasor da espécie,
além de ser necessário definir sobre a classificação da espécie ser exótica invasora
ou com potencial invasor. André sugeriu a exclusão da etapa de teste de febre
aftosa pela ADAPAR e incluir no protocolo as etapas de destinação para estudos de
manejo populacional, sanidade, biologia e comportamento da espécie invasora.
André sugeriu e o grupo concordou que como última alternativa, em caso de
negativa de todas as etapas anteriores, a eutanásia, conforme legislação vigente.
Patricia e Mauro reforçaram a questão de haver divergências sobre a legalidade de
importação da espécie, com a necessidade de posicionamento do IBAMA diante da
consulta realizada pelo IAT se a importação é proibida. Encaminhando-se para o
encerramento da reunião, concluiu-se que o que caracteriza o protocolo como
emergencial é o estabelecimento de prazos curtos e a garantia do cumprimento das
etapas e dos prazos estabelecidos. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às
17h50, com a presente ATA redigida por mim, Walquíria Biscaia, e que será
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encaminhada a todos os presentes para aprovação. Consta em anexo à presente
ATA o Quadro 1 (Resumo síntese das etapas definidas na reunião emergencial de
02 de julho de 2021, e as modificações da reunião do GT realizada em 17 de
fevereiro de 2022).

ANEXO

Quadro 1 - Resumo síntese das etapas definidas na reunião emergencial de 02 de julho de
2021, e as modificações da reunião do GT  realizada em 17 de fevereiro de 2022

ESPÉCIE Etapas da Reunião Emergencial de 02 de
julho de 2021

Encaminhamentos da Reunião do GT de 17 de
fevereiro de 2022

Trachemys scripta
(tartaruga-de-orelha-ver

melha)

1) Consulta aos outros órgãos estaduais
ambientais se há empreendimentos de fauna
autorizados para esta espécie e,
posteriormente, consultar os empreendimentos
(SEFAU).

1) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de
Meio Ambiente - ABEMA sobre a existência de
empreendimentos de fauna autorizados para esta
espécie e, posteriormente, consultar os
empreendimentos. Com prazo de resposta de 30 dias
corridos, considerando-se ausência de resposta como
negativa;

2) Consulta ao consulado do país de origem
(IAT)

2) Consulta sobre a existência de programas de
repatriação oficiais no país de origem. Com prazo de
resposta de 30 dias corridos, considerando-se
ausência de resposta como negativa;

3) Se negativa, a eutanásia
3) Destinação para estudos de manejo populacional,
sanidade, biologia e comportamento da espécie
invasora;

* 4) Se negativa, proceder à eutanásia, conforme
legislação vigente

Pantherophis guttatus
(cornsnake)

1) Consulta aos empreendimentos do Estado
do Paraná para recebimento (SEFAU)

1) Consulta aos empreendimentos do Estado do
Paraná para recebimento

2) Consulta aos outros órgãos estaduais
ambientais se há empreendimentos de fauna
autorizados para esta espécie e,
posteriormente, consultar os empreendimentos
(SEFAU).

2) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de
Meio Ambiente - ABEMA sobre a existência de
empreendimentos de fauna autorizados para esta
espécie e, posteriormente, consultar os
empreendimentos. Com prazo de resposta de 30 dias
corridos, considerando-se ausência de resposta como
negativa;

3) Se negativa, consulta ao consulado do país
de origem (IAT)

3) Consulta sobre a existência de programas de
repatriação oficiais no país de origem. Com prazo de
resposta de 30 dias corridos, considerando-se
ausência de resposta como negativa;

4) Se negativa, a eutanásia
4) Destinação para estudos de manejo populacional,
sanidade, biologia e comportamento da espécie
invasora;

* 5) Destinação para nutrição de animais ofiófagos

* 6) Se negativa, proceder à eutanásia, conforme
legislação vigente
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Python spp. (píton)
(considerar as 3

espécies proibidas pela
246)

Python bivittatus
(=P. molurus bivittatus)

Python reticulatus
Python sebae

1) Consulta aos empreendimentos do Estado
do Paraná para recebimento (SEFAU)

1) Consulta aos empreendimentos do Estado do
Paraná para recebimento

2) Consulta aos outros órgãos estaduais
ambientais se há empreendimentos de fauna
autorizados para esta espécie e,
posteriormente, consultar os empreendimentos
(SEFAU).

2) Consulta à Associação Brasileira de Entidades de
Meio Ambiente - ABEMA sobre a existência de
empreendimentos de fauna autorizados para esta
espécie e, posteriormente, consultar os
empreendimentos. Com prazo de resposta de 15 dias
corridos, considerando-se ausência de resposta como
negativa;

3) Se negativa, consulta ao consulado do país
de origem (IAT)

3) Consulta sobre a existência de programas de
repatriação oficiais no país de origem. Com prazo de
resposta de 15 dias corridos, considerando-se
ausência de resposta como negativa;

4) Se negativa, a eutanásia
4) Destinação para estudos de manejo populacional,
sanidade, biologia e comportamento da espécie
invasora;

* 5) Se negativa, proceder à eutanásia, conforme
legislação vigente

Brotogeris tirica
(periquito-rico)

1) Animal apto à soltura imediata? 1) Soltura imediata, quando apto, no local de captura;
2) Se estiver possibilidade de reabilitação,
consultar ARAS (Área de reabilitação de animal
silvestre)

2) Se houver possibilidade de reabilitação, consultar
Áreas de Reabilitação de Animais Silvestres - ARAS;

3)Se negativo, consulta aos empreendimentos
do Estado do Paraná para recebimento
(SEFAU)

3) Se negativo, consulta aos empreendimentos do
Estado do Paraná para recebimento;

4) Consulta aos outros órgãos estaduais
ambientais se há empreendimentos de fauna
autorizados para esta espécie e,
posteriormente, consultar os empreendimentos
(SEFAU).

4) Consulta à ABEMA sobre empreendimentos de
fauna autorizados para esta espécie e, posteriormente,
consultar os empreendimentos;

5) Se negativo, encaminhar para termo de
guarda 5) Se negativo, encaminhar para termo de guarda;

6) Retomar o ciclo de consultas (item 2 ou 3) 6) Retomar o ciclo de consultas (item 2 ou 3).

Myiopsitta monachus
(caturrita)

1. Consulta aos empreendimentos do Estado
para recebimento (SEFAU)

1) Consulta aos empreendimentos do Estado do
Paraná para recebimento;

2. Consulta aos outros órgãos estaduais
ambientais se há empreendimentos de fauna
autorizados para esta espécie e,
posteriormente, consultar os empreendimentos
(SEFAU).

2) Consulta à ABEMA sobre empreendimentos de
fauna autorizados para esta espécie e, posteriormente,
consultar os empreendimentos;

3. Se negativo, encaminhar para termo de
guarda (se possível, esterilizado)

4) Como última alternativa, realizar eutanásia,
conforme legislação vigente.

Retomar o ciclo de consultas (item 1) *

Amazona aestiva
(papagaio-verdadeiro)

1) Animal apto à soltura imediata?

1) Colocar o animal à disposição do Plano de Ação
Nacional para conservação dos papagaios. Com prazo
de resposta de 30 dias, considerando-se a falta de
retorno como resposta negativa;

2) Se estiver possibilidade de reabilitação,
consultar ARAS (Área de reabilitação de animal

2) Se houver possibilidade de reabilitação, consultar
Áreas de Reabilitação de Animais Silvestres - ARAS;
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silvestre)
3) Se negativo, consulta aos empreendimentos
do Estado para recebimento (SEFAU)

3) Se negativo, consulta aos empreendimentos do
Estado para recebimento;

4) Consulta aos outros órgãos estaduais
ambientais se há empreendimentos de fauna
autorizados para esta espécie e,
posteriormente, consultar os empreendimentos
(SEFAU).

4) Consulta à ABEMA sobre empreendimentos de
fauna autorizados para esta espécie e, posteriormente,
consultar os empreendimentos;

5) Se negativo, encaminhar para termo de
guarda 5) Se negativo, encaminhar para termo de guarda;

6) Retomar o ciclo de consultas (item 2 ou 3) 6) Retomar o ciclo de consultas (item 2 ou 3).

Callithrix penicillata
(sagui-de-tufo-preto)

1) Consulta sobre os problemas de zoonoses
que a espécie pode transmitir, para SESA, para
definir protocolo sanitário, e averiguar a IN 5/21
IBAMA

1) Consulta à SESA, sobre os problemas de zoonoses
que a espécie pode transmitir, para definir protocolo
sanitário;

2) Consulta aos outros órgãos estaduais
ambientais de origem se há possibilidade de
soltura ou para cativeiro

2) Consulta à ABEMA sobre a possibilidade de
repatriação, nos estados de ocorrência natural da
espécie. Com prazo de resposta de 15 dias corridos,
considerando-se ausência de resposta como negativa;

3) Se negativo, consulta aos empreendimentos
do Estado para recebimento, com esterilização
dos indivíduos (SEFAU)

3) Consultar os empreendimentos do Estado do
Paraná para recebimento, dos indivíduos esterelizados
(preferencialmente procedimentos que não
descaracterizem o sexo do indivíduo, inviabilizando
seu convívio social), isto no caso de certeza de
destinação, no caso de destinação para eutanásia, a
castração não deve ser realizada;

4) Retomar o ciclo de consultas (item 2 ou 3)
4) Destinação para estudos de manejo populacional,
sanidade, biologia e comportamento da espécie
invasora;

* 5) Como última altenativa, eutanásia, conforme
legislação vigente

Callithrix jacchus
(sagui-de-tufo-branco)

1) Consulta sobre os problemas de zoonoses
que a espécie pode transmitir, para SESA, para
definir protocolo sanitário, e averiguar a IN 5/21
IBAMA

1) Consulta à SESA, sobre os problemas de zoonoses
que a espécie pode transmitir, para definir protocolo
sanitário;

2) Consulta aos outros órgãos estaduais
ambientais de origem se há possibilidade de
soltura ou para cativeiro

2) Consulta à ABEMA sobre a possibilidade de
repatriação, nos estados de ocorrência natural da
espécie. Com prazo de resposta de 15 dias corridos,
considerando-se ausência de resposta como negativa;

3) Se negativo, consulta aos empreendimentos
do Estado para recebimento, com esterilização
dos indivíduos (SEFAU)

3) Consultar os empreendimentos do Estado do
Paraná para recebimento, dos indivíduos esterelizados
(preferencialmente procedimentos que não
descaracterizem o sexo do indivíduo, inviabilizando
seu convívio social), isto no caso de certeza de
destinação, no caso de destinação para eutanásia, a
castração não deve ser realizada;

4) Retomar o ciclo de consultas (item 2 ou 3)
4) Destinação para estudos de manejo populacional,
sanidade, biologia e comportamento da espécie
invasora;

* 5) Como última alternativa, eutanásia, conforme
legislação vigente
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Atelerix albiventris
(ouriço-pigmeu-africano)

.

1) Teste de febre aftosa pela ADAPAR 1) Consultar IBAMA se a importação é proibida;

2) Consultar IBAMA se a importação é proibida,
para saber se é possível ter criadores ou não

2) Se a importação for permitida, consulta aos
empreendimentos do Estado do Paraná para
recebimento;

3) Se a importação for permitida, consulta aos
empreendimentos do Estado para recebimento
(SEFAU)

3) Se a importação não for permitida, consulta aos
empreendimentos do Estado, exceto criadores
comerciais, com os indivíduos castrados.

4) Se a importação não for permitida, consulta
aos empreendimentos do Estado, exceto
criadores comerciais, com os indivíduos
castrados.

4) Em seguida, consultar a ABEMA se há
empreendimentos de fauna autorizados para esta
espécie e, posteriormente, consultar os
empreendimentos.

5) Em seguida, consulta outros órgãos
estaduais ambientais se há empreendimentos
de fauna autorizados para esta espécie e,
posteriormente, consultar os empreendimentos
(SEFAU).

5) Destinação para estudos de manejo populacional,
sanidade, biologia e comportamento da espécie;

6) Consulta ao consulado do país de origem
para repatriação (IAT)

5) Se negativa, proceder à eutanásia, conforme
legislação vigente
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Tauane Ribeiro" <tauaner@iat.pr.gov.br>

Para: Os destinatarios nao estao sendo exibidos para esta impressao

Com Cópia:
"Mauro de Moura Britto" <britto@iat.pr.gov.br>, "Walquiria Leticia Biscaia de Andrade"
<walquiriabiscaia@iat.pr.gov.br>, "Patricia Accioly Calderari da Rosa"
<patriciacalderari@iap.pr.gov.br>

Data: 06/04/2022 15:15

Assunto: CANCELADA -: Espécies Exóticas Invasoras: Grupo de Trabalho Protocolos

Prezados, 

 

Informamos que a reunião do Grupo de Trabalho para discussão dos Protocolos 

Emergenciais de Espécies Exóticas Invasoras de Fauna, marcada para o dia 07/04/2021 

(próxima quinta-feira), às 9h, estar cancelada por falta de quórum. Iremos mandar e-mail com 

nova data na sequencia.

 

Cordialmente,
Tauane Ingrid Menezes Ribeiro
Bióloga - Bolsista Simepar 
Diretoria do Patrimônio Natural  
Gerência de Biodiversidade 
Instituto Água e Terra - IAT

(41) 3213-3755
tauaner@iap.pr.gov.br

Rua Engenheiros Rebouças, 1206
Rebouças - Curitiba/PR | CEP 80215-100
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GRUPO DE TRABALHO DOS PROTOCOLOS EMERGENCIAIS DE DESTINAÇÃO
DE ESPÉCIES DE FAUNA EXÓTICAS INVASORAS DO PARANÁ

ATA DA REUNIÃO

Aconteceu no dia 14 de abril de 2022, reunião do Grupo de Trabalho dos Protocolos
Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exóticas Invasoras do Paraná,
com início às 14:09h, por meio da plataforma Zoom. Participaram da reunião:
Patricia Accioly Calderari da Rosa - IAT, Mauro de Moura Britto - IAT, Tauane Ingrid
Menezes Ribeiro - IAT, Walquíria Biscaia - IAT, Helen dos Santos - IAT, Eduarda
Aparecida Fernandes - IAT, Lincoln Schwarzbach - IBAMA, Raphael Xavier - IBAMA,
Maria Carolina Guarinello Portes - ICMBio e Tainah Guimarães - CBC ICMBio. A
reunião teve como pauta os protocolos de destinação emergencial de espécies de
fauna exótica invasora. A reunião iniciou com o cumprimento do Mauro e da Patricia,
a qual agradeceram a participação de todos, mesmo que para alguns fosse ponto
facultativo. Lincoln se manifestou informando que o IBAMA só poderia participar da
reunião até às 16 horas. Patricia disse que a programação era para que a reunião
terminasse até às 16 horas. Patricia passou a palavra para Tauane, a qual conduziu
a reunião. Tauane iniciou a reunião explicando sobre o protocolo para Callithrix
jacchus, dizendo quais etapas se mantiveram as mesmas após a última reunião e
quais sofreram alterações. Patricia explicou que essas alterações foram necessárias
para sair de um loop sem final que estava antes. Tauane seguiu para o protocolo de
C. penicillata onde disse que para sagui-de-tufo-branco e sagui-de-tufo-preto se
seguirá o mesmo protocolo, entretanto, foi optado não unificar os protocolos pois
essas duas espécies são naturais de regiões diferentes. Tauane iniciou o próximo
protocolo que era sobre Trachemys scripta dizendo quais alterações ocorreram
desde a última reunião e que foi optado por um prazo de 30 dias para resposta a
consulta à ABEMA para repatriação nos estados, e caso ocorra ausência de
resposta, esta será considerada negativa. Tauane explicou a complementação na
etapa que envolve o consulado para uma consulta geral de programa de repatriação
oficial e falou que o prazo para resposta do consulado é de 30 dias, pois já há um
protocolo de consulta ao consulado com mais de 6 meses de espera sem resposta.
A mesma citou a inclusão de uma etapa sobre destinação para estudos e a
alteração da última etapa que é a eutanásia, a qual deve ser analisada conforme a
legislação vigente. Tauane enfatizou que em casos de híbridos o protocolo a ser
seguido é a eutanásia direta com amparo da legislação. Patricia explicou que a
questão da destinação para estudo entrou em diversos protocolos devido a
demanda de procura e que foi considerada esta hipótese. Lincoln questionou a
questão do prazo de 30 dias, ele perguntou se encaminharia o ofício para consulta e
se em 30 dias não houver resposta considera a resposta como negativa. Tauane
confirmou e explicou que caso eles respondam que estão consultando ou que vão
consultar, ocorre a espera, mas caso não haja nenhuma resposta será considerada
como negativa e avança para próxima etapa. Patricia falou que teve uma
experiência em uma consulta aos consulados que ocorreu envios de ofícios e
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buscou por um retorno de outras formas mas não teve, e explicou que por isso e
outros motivos houve a necessidade de estabelecer prazos para que o processo
não fique estagnado. Lincoln concordou que 30 dias é um prazo adequado, embora
ele acredite que o IBAMA não consiga responder em 30 dias devido à alta demanda
que eles têm, complementou que tem medo de que eles tenham uma resposta
positiva mas devido ao tempo não consigam responder, entretanto, concordou com
o prazo estabelecido. Tauane explicou que quando os prazos foram discutidos
foram estabelecidos dois prazos ao longo dos protocolos, um de 30 dias para
espécies que não são tão problemáticas para ficarem em cativeiro durante todo o
tempo da consulta, e um prazo menor em casos de espécies mais problemáticas
para ficar em cativeiro ou com alto risco de fuga, como os saguis, esse prazo é
menor para que ocorra um êxito maior na destinação. Lincoln perguntou qual o
prazo dos saguis e Tauane respondeu que é de 15 dias. Patricia complementou
falando que, no caso do sagui, a ABEMA vai ser consultada para uma análise de
repatriação ou para ver se há algum programa de repatriação e perguntou se não
deve padronizar o prazo, pois não irá ser feito uma consulta para cada situação que
tiver um indivíduo, explicou que a consulta será feita para grupos já formados, ou,
sugeriu a criação de uma rotina para realizar as consultas semestralmente, criando
evidências de que teve procura nas instituições responsáveis. Lincoln falou que
acredita que as intuições vão perguntar a quantidade de indivíduos e aconselha que
deve informar o quantitativo pois é uma informação fundamental. Patricia
complementou que na data há números de indivíduos por espécie, pois faz um bom
tempo que não ocorre destinações e acredita que não há problema em fazer uma
rotina de seis em seis meses dependendo da quantidade de animais acumalados.
Tauane falou que a primeira consulta foi minutada à ABEMA e acredita que assim
que eles responderem já vai ter uma pessoa de contato, então é possível fazer as
consultas com mais frequência e com um fluxo já definido. Lincoln perguntou se foi
realizado algum contato com a ABEMA e Tauane explicou que foi minutado um
ofício que já foi encaminhado para eles. Lincoln perguntou se houve resposta e
Tauane respondeu que não, que esse ofício foi enviado essa semana e que nele foi
perguntado sobre todas as espécies e explicado sobre os protocolos, além de um
pedido para que entrem em contato com os outros estados. Patricia aconselhou
padronizar a consulta da ABEMA em 30 dias, já que dentro da instituição há a
necessidade de consultar os outros estados.Tauane perguntou se alguém quer
fazer alguma consideração sobre o protocolo de Trachemys, Patricia afirmou que
Trachemys é uma espécie proibida então não há muito o que ser feito e que é a
mais fácil de resolver. Tauane ressaltou que não houve muitas alterações no
protocolo, só a inclusão da etapa nova que abrange a destinação para estudos por
causa de uma demanda onde uma pesquisadora entrou em contato com o estado
sobre a possibilidade de adquirir espécimes de T. scripta e que foi incluído essa
etapa de destinação para estudos em outros protocolos pois pensando na gestão
dessas espécies é interessante ter esses dados. Patricia pediu a opinião do IBAMA
e ICMBio, já que está se tratando de uma espécie que é proibida de importação,
perguntou se é válido permitir a destinação para estudo ou iria direto para a
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eutanásia. Uma vez que quando liberado para estudo há a necessidade de
acompanhar a pesquisa e lidar com a questão de retorno do indivíduo. Lincoln disse
que para ele não ficou claro essa questão de destinação para estudo. Tauane disse
que na reunião passada, além do caso da pesquisadora com interesse em
Trachemys, pesquisadores presentes na reunião manifestaram interesse em realizar
pesquisas com as espécies. Mauro complementou que não há como prever
exatamente quais espécies serão destinadas a estudos, justificou que essa
possibilidade é interessante caso surja interesse em realizar estudos com as outras
espécies e afirmou que essa questão deve ser deixada em aberto. Mauro também
respondeu a questão levantada por Patricia sobre acompanhar a pesquisa, afirmou
que só é possível realizar esse acompanhamento em espécies destinadas no
Paraná, caso ocorra destinações para outros estados não compete ao IAT realizar
acompanhamento. Tainah do ICMBio concordou com o Mauro a respeito da
destinação para pesquisa, ela disse que o estado não tem obrigação nenhuma de
realizar esse acompanhamento. Ela ressaltou que o transporte dos animais quando
são destinados a outros estados precisa de autorização de ambos estados. Tainah
apontou outra questão sobre a pesquisa, sobre que no final o pesquisador realize a
eutanásia e que precisa analisar as condições que os animais estarão em cativeiro,
uma vez que não pode ocorrer a possibilidade de fuga. Também afirmou que essa
seria uma questão para o outro estado lidar, já que é ele responsável pela
fiscalização do cativeiro. Tauane pediu para Lincoln se manifestar. Lincoln disse que
essa questão de acondicionar o pesquisador para realizar a eutanásia é complicada,
pois dependendo da formação o pesquisador não tem competência para realizar
este procedimento e, às vezes, a pesquisa pode ser simples e não ter o
acompanhamento de um veterinário, o que só dificulta as coisas. Sobre a questão
de devolver o indivíduo para o estado, Lincoln disse que é uma logística bem
complicada e ainda está confuso sobre essa destinação à estudos. Mauro
respondeu informando que não é para ter devolução, a destinação é definitiva.
Lincoln perguntou ao Mauro que se o pesquisador não poder realizar o abate e não
poder manter o animal, pois não possui licença para manter em cativeiro, como
prosseguir? Mauro respondeu que se o pesquisador vai trabalhar com esse animais,
a princípio ele deve ter algum tipo de licença e que se em um segundo momento o
pesquisador não puder realizar o abate, o mesmo deve contatar um profissional
apto a realizar esse procedimento. Tainah concordou com Mauro e completou
dizendo que o pesquisador deve ter uma parceria com algum veterinário para
realizar a eutanásia. Tainah também levantou o ponto que a autorização do Sisbio
só permite a captura e o transporte, que nesse caso o pesquisador não está
capturando, então o Sisbio, por exemplo, não se adequada a situação, então o
pesquisador vai precisar da autorização do conselho de ética, uma vez que o animal
está vivo para fazer a experimentação. Mauro entendeu a questão levantada por
Tainah, mas disse que como os conselhos existem há tantos anos acredita que
nenhuma universidade deixou de lado o conselho de ética. Tainah rebateu Mauro
dizendo que estava respondendo o Lincoln sobre as autorizações, reafirmando que
não é necessário autorização do Sisbio, uma vez que não ocorre captura, enfatizou
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que vai ser preciso uma autorização para transporte e uma do comitê de ética para
manuseio. Tainah ainda cita a questão do abate, disse que há contradições em qual
profissional está apto a realizar o procedimento já que alguns veterinários dizem que
biólogos não podem eutanasiar, entretanto, existe uma resolução de um CRBio que
afirma que biólogos estão sim aptos, mas que por segurança a tendência é solicitar
um veterinário para fazer a eutanásia. Patricia disse que cada caso irá precisar de
uma análise para ver qual tipo de autorização precisa e qual a destinação prevista
deve constar no termo elaborado junto com o pesquisador. Mauro concordou com a
fala da Patricia. Tauane finalizou o assunto dizendo que nesse caso específico da
pesquisadora de T. scripta foi tomado cuidado para analisar o certificado do comitê
de ética e toda documentação do trabalho de pesquisa proposto e ainda sugeriu
elaborar um protocolo para caso de destinação para estudo. Patricia complementou
a fala da Tauane dizendo que essa questão sobre destinação para estudos precisa
estar bem definida, caso contrário pula para a próxima etapa. Tainah levantou uma
questão sobre o tempo de cativeiro, segundo ela, no próprio Sisbio em caso de
estudos populacionais, existe uma manutenção dos animais em cativeiro para evitar
a reprodução. Ela sugeriu que sejam feitos critérios para destinação para estudos,
levando em consideração o tempo de estudo para que não ocorra reprodução entre
os indivíduos. Patricia sugeriu a esterilização enquanto Mauro sugeriu o isolamento
dos indivíduos. Tauane encerrou o assunto elogiando os pontos levantados e disse
que quando for definir como será feita a destinação, todos os pontos serão
ponderados. Tauane iniciou a discussão sobre o protocolo de Pantherophis guttatus,
explicando quais etapas sofreram alterações. Tauane explicou que a segunda etapa
foi mantida e complementada com a consulta à ABEMA com prazo de 30 dias. A
consulta ao consulado também foi complementada para consulta de programa de
repatriação com prazo de 30 dias e foram incluídas duas etapas: a primeira etapa
que é a destinação para estudos de manejo e a outra etapa que é a destinação para
nutrição de animais ofiófagos. Tauane exemplificou que nesse caso de destinação
nutricional o animal deve ser encaminhado para a SESA. Como última alternativa foi
incluída a eutanásia. Raphael fez uma observação acerca da destinação para
pesquisa, dizendo que se uma das condicionantes no final da pesquisa é a
eutanásia, não há a necessidade de realizar a esterilização do animal. Ele acredita
que pelo fato de que se um condicionante é a proibição de manter indivíduos
machos e fêmeas no mesmo recinto, isso resolve o problema. Ele concluiu que a
esterilização seria bem aplicada em casos de destinação para zoológicos e citou o
sagui como exemplo para que ele seja mantido no recinto sem ter filhotes. Tauane
afirmou que essa questão já havia sido discutida na última reunião. Tauane
questionou se sobre o protocolo existe alguma objeção para as duas destinações
propostas, tanto de estudos, como de nutrição. Raphael se manifestou dizendo que
não há objeção e questionou qual seria o documento utilizado em cada destinação
para essa situação, pois afirmou que o IBAMA não pode fazer documento de
doação de um animal apreendido ou entregue, nessa situação é feito um termo de
depósito, sua dúvida é qual seria o documento feito para embasar o envio do animal
para projeto pesquisa. Mauro respondeu que teria que discutir com a SEFAU e
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repassa para a Tuane, esta que disse que a SEFAU iria desenvolver algum
documento, a mesma afirma que o caso da Trachemys foi repassado para a SEFAU
pois são eles que fazem a destinação propriamente dita, mas que não sabe qual é o
documento. Patricia questionou Raphael sobre a informação do documento de
doação se é amparada por alguma lei para se ter como referência e Raphael
respondeu que o decreto prevê que a doação só pode ser realizada se for animal
doméstico, ele utilizou o sagui como exemplo, que caso ele seja apreendido não há
a possibilidade de doar para terceiros, e ainda concluiu que em caso de apreensão
é feito um termo de depósito temporário até definir a destinação do animal. Raphael
ainda sugeriu pensar no documento já que há a proposta de encaminhamento para
projeto de pesquisa para pensar dentro da instituição (IAT) qual documento não
criaria problema para destinação de animais, uma vez que não há nenhuma
documentação que ampara esse tipo de situação. Mauro falou que o documento
estadual previsto é só para espécies nativas e afirma que não sabe se a SEFAU
tem documentação para espécies exóticas. Tauane questionou se havia alguma
objeção referente a utilização dos animais para nutrição ofiófaga e Tainah
complementou que essa questão se enquadra no que o Raphael levantou porque
seria doação para algum zoológico ou CETAS, ela acredita que é necessário ter
alguma previsão legal. Tauane seguiu com o protocolo de Python bivittatus, P.
reticulatus e P. sebae. Ela explicou que todas as etapas foram mantidas, apenas
foram complementadas. Afirmou que o prazo da ABEMA foi alterado de 15 dias para
30 dias e pergunta se o prazo do consulado mantém 15 dias ou padroniza e que a
destinação seria para estudos de manejo. Além disso, Tauane reafirmou que antes
no protocolo constava apenas Python sp. e agora contém as três espécies proibidas
por legislação. Patricia disse que sobre o prazo para o consulado, este pode ser
alterado para 30 dias. Referente às consultas, Tauane disse que uma das propostas
é que as consultas externas ocorram de maneira simultânea para agilizar a
destinação do animal em cativeiro. Tauane iniciou, então, a discussão sobre o
protocolo de Brotogeris tirica falando sobre as etapas que foram alteradas. A
mesma informou que a primeira etapa sofreu alteração na qual antes dizia se o
animal estiver apto para soltura, a soltura ocorre na área de ocorrência, sendo
alterado para soltura imediata, quando apto, no local de captura. Tauane seguiu
explicando sobre as etapas e informou que as mesmas se mantiveram, somente
sendo complementadas. A mesma levantou um questionamento acerca da soltura
do indivíduo e informou que na reunião passada foi levantada a questão do risco de
fluxo gênico que ocorre quando o animal é capturado em uma área e solto na sua
área de ocorrência, entretanto, há problemas quando a espécie é solta em áreas
que ela é exótica. Tauane pediu a opinião dos participantes. Lincoln fez um
questionamento sobre a questão de o animal estar apto, sua dúvida foi quem seria o
responsável por realizar o teste de aptidão. Mauro respondeu dizendo que
normalmente o próprio fiscal, se tiver experiência, consegue determinar se o animal
está apto, dependendo do tempo em cativeiro. Ainda completou dizendo que
normalmente se realiza a soltura no lugar de captura devido à algumas
circunstâncias, mas enfatizou que é necessário experiência. Tauane complementou
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dizendo que o IAT está preparando um treinamento para os técnicos, alguns órgãos
externos de manejo e alguns pormenores através da SEFAU. Patricia disse que o
procedimento padrão passa pelo CAFS ou CETAS, que em solturas já realizadas o
CAFS foi o responsável pelo teste de aptidão no animal. Mauro reforçou que nem
sempre vai haver tempo de levar o animal até o CAFS, que é necessário aproveitar
que o animal está recém capturado para minimizar o estresse no animal. Raphael
se pronunciou dizendo que a soltura no local de captura só é possível se for feito o
flagrante da captura, que a partir do momento que o animal é transportado se perde
essa informação, portanto, ele sugeriu que o local de soltura seja na área de
ocorrência. Patricia concordou. Raphael reforçou que a soltura pode ocorrer no local
de captura desde que o local seja área de ocorrência. Mauro concordou. Tauane
informou que será feita essa alteração. Mauro reforçou que a soltura imediata,
quando apto, pode ocorrer no local de captura desde que seja a área de ocorrência
e que seja em flagrante. Lincoln citou que futuramente será necessário fazer um
treinamento de capacitação para técnicos que trabalham com captura e soltura.
Tainah sugeriu que no protocolo seja especificado qual é a área de ocorrência para
facilitar para o fiscal e Raphael completou dizendo que esta especificação diminuiu
as chances de erro. Mauro concordou. Tauane iniciou a fala sobre o protocolo de
Amazona aestiva. A mesma explicou que a primeira etapa que era soltura imediata
foi substituída, para colocar o animal a disposição do PAN de conservação de
papagaios, estabelecendo um prazo de 30 dias para o PAN demonstrar interesse no
animal, caso não haja resposta, será considerado como resposta negativa. Tauane
seguiu explicando que as demais etapas foram mantidas, e, também explicou a
justificativa da remoção do item de soltura imediata que foi retirado devido a relatos
que são raros os casos que são possíveis realizar a soltura imediata dessa espécie.
Lincoln questionou se a coordenação do PAN é do ICMBio. Mauro concordou e
explicou que o objetivo desse item é o direcionamento dos animais para o PAN e
para o GAT para não sobrecarregar o ICMBio e ter um direcionamento melhor da
questão. Tainah completou dizendo que todo PAN tem um GAT, e que no caso do
PAN dos papagaios quem coordena é o CEMAVE. Mauro complementou que o
direcionamento dos animais pode ocorrer direto para o CEMAVE, o qual fica
responsável pelo direcionamento no GAT. Lincoln finalizou sugerindo que antes de
encerrar o plano seria interessante consultar o CEMAVE para ver se eles estão de
acordo com esse fluxo de procedimento. Mauro e Tainah concordaram. Tauane
afirmou que irá realizar a consulta sugerida por Lincoln antes da finalização do
protocolo. Mauro iniciou a discussão sobre o protocolo da espécie Myiopsitta
monachus informando que este é um problema recente no Paraná. Ele seguiu
falando que acredita que a espécie entrou naturalmente no estado, mas não há
certeza, além de que há uma demanda de pedidos para remoção de ninhos em
torres e que até o momento não houve reclamações de ataques a culturas, apenas
relatos que a Itaipu registrou a presença da espécie há 10 anos em Foz. Mauro
finalizou a sua fala comentando que esta espécie é problemática no Rio Grande do
Sul, mas que não tem conhecimentos sobre os problemas que a espécie causa no
Mato Grosso do Sul. Tauane comentou que este protocolo foi o que mais sofreu
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alteração, sendo que em primeiro momento não havia sido previsto a alternativa da
eutanásia, mas foi incluída porque foi julgado inadequado o encaminhamento para
termo da guarda uma vez que não se sabe os impactos que a espécie causa.
Lincoln perguntou para a Tauane se foi realizada alguma consulta em busca de
criadouros que pudessem receber os animais e Tauane respondeu que a SEFAU
está realizando a consulta dos protocolos, mas não sabe os dados específicos.
Patricia completou que a SEFAU diz que é difícil os criadores aceitarem esses
animais. Lincoln achou equivocada a posição da SEFAU, uma vez que essa é uma
espécie comercializada. Mauro completou que é uma espécie antiga em termos de
comercialização devido a facilidade de domesticação, mas ainda não há
conhecimento sobre e sugeriu a busca dessas informações em outras diretorias.
Tauane perguntou se há alguma objeção na inclusão da eutanásia no protocolo e
Lincoln se manifestou dizendo que acredita que pode surgir problemas judiciais
levando em consideração que é uma espécie nativa de estado vizinho, mas que
tecnicamente é possível fundamentar. Patricia comentou que essa é uma espécie
de categoria II, então há outra pendência que compete ao IAT que seria a criação
de outro protocolo para analisar a existência dos criadores e estabelecimento de
regras para a comercialização dessas espécies de categoria II, tanto para fauna
como para flora. Mauro completou que essa espécie necessita um tempo maior para
criação do protocolo mais correto e completo, mas que não há tempo para isso.
Patricia questionou que, se existe a comercialização da espécie, por que não pode o
termo de guarda? Mauro respondeu que pode, mas acaba trazendo algumas
implicações. Raphael achou contraditório que o IAT permita a criação da espécie e
que no protocolo tenha a eutanásia e Mauro se mostrou insatifeito com essa
alternativa de eutanásia por ser uma espécie nativa dos estados vizinhos e
possivelmente do Paraná e sugeriu avaliar outras alternativas de destinação, como
por exemplo, que os animais sejam enviados para criadores do Paraná e dos outros
estados do sul. A discussão sobre esse protocolo se encerrou com o consenso de
que a espécie deve ser destinada para algum local, seja através de termo de guarda
ou destinação para criadores licenciados, excluindo a possibilidade de eutanásia.
Tauane iniciou a discussão sobre o último protocolo que é da espécie Atelerix
albiventris. Tauane explicou que o primeiro item, que era o teste de febre aftosa
realizada pela ADAPAR, foi excluído com a justificativa que não há estudos que
corroboram com a informação e que a ADAPAR precisa saber a origem do animal
para a realização de testes e, uma vez que esses animais são apreendidos não tem
como rastrear a origem. As outras etapas se mantiveram, sendo incluída a
destinação para estudos e a eutanásia. A última etapa que envolvia a consulta ao
consulado foi excluída devida a demora para obter resposta e como alternativa foi
proposto a inclusão da eutanásia. Tauane ainda informou que essa espécie não se
encontra na lista de espécies exóticas mas há uma grande demanda e que este
protocolo se encontra parado pois necessita da posição do IBAMA em relação à
liberação da importação para poder prosseguir com a destinação. Mauro completou
que não há informação sólida sobre a espécie e Tauane completou que este é o
único protocolo que não teve andamento. Mauro citou uma situação onde o IAT teve
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conhecimento de um criador ilegal comercializando a espécie e que foi interditado.
Tauane afirmou que os animais apreendidos pelo estado ficam com guarda
provisória com pessoas de confiança esperando por uma destinação. Patricia
perguntou ao Lincoln se ele poderia verificar se houve alguma resposta sobre o
questionamento da importação e o Lincoln disse que antes de iniciar a reunião
verificou o processo e que oficialmente não há resposta de Brasília e sugeriu a
necessidade de reiterar a consulta pedindo uma resposta o quanto antes. Raphael
completou que em cima da consulta foi realizada uma informação técnica porque
houve mudança na ordem do animal, então foi considerado as ordens proibidas de
importação pela Portaria n°93/1998, e, que essas informações foram repassadas
para diretoria de florestas e eles se manifestaram informando que apesar de a
reclassificação ocorrer posteriormente, a espécie continua proibida de importação.
Raphael ainda disse que houve dúvida referente a destinação dos animais para
criadouros comerciais licenciados pois a espécie não consta na Portaria n°59 de
espécies exóticas invasoras, portanto, uma coordenação entendeu que isso seria
competência do estado decidir a destinação por conta da Lei Complementar n°140
enquanto outra coordenação entende que não caberia a destinação a plantéis de
criadouros uma vez que a espécie é proibida de importação. Devido a essa
divergência entre coordenações, o diretor enviou uma minuta de ofício no processo
a ser encaminhado ao IAT desde outubro de 2021, sendo este o último
posicionamento. Raphael finalizou dizendo que o diretor pediu para que as duas
coordenações se reunissem em um workshop para gerar um posicionamento único
dentro da diretoria para que a resposta na minuta de ofício possa ser encaminhada
ao diretor do IAT, mas enfatizou que ainda não havia uma resposta definitiva e que
no início da semana iria marcar uma reunião informando que o IAT está cobrando
uma resposta para que tenha um posicionamento para retornar a consulta. Patricia
agradeceu pela contribuição do Raphael e afirmou que se não houver resposta para
essa espécie em específico, os protocolos continuarão em andamento, além de
enfatizar que não há a possibilidade de resolver todos os casos de espécies
exóticas no estado devido a alta demanda e que a quantidade de indivíduos que
estão apreendidos pela posse do IAT são mínimos, já que são de origem de resgate,
apreensão ou entrega voluntária, e que os protocolos serão restringidos a essas
espécies. Patricia justificou essa decisão porque existem outras cobranças dos
municípios e utilizou os saguis como exemplo. Ainda sugeriu que nas minutas seja
citado que a regulamentação consiga abranger atuação de diferentes esferas
estaduais e federais. Patricia ainda sugeriu trabalhar nos municípios com
campanhas de divulgação das espécies exóticas para resultado imediato. Raphael
concordou em trabalhar com os municípios. Tauane fez dois adendos, um que na
última reunião foi proposto pelos pesquisadores a criação de um manifesto de apoio
para que eles pudessem assinar e que eles pudessem buscar em suas instituições
de origem cartas de apoios aos protocolos, e também que, após as adequações o
próximo passo é minutar em forma de legislação. Tauane aproveitou a presença do
IBAMA para decidir a respeito da criação da legislação, ela disse que o melhor
respaldo seria uma criação conjunta para fortalecer os protocolos e finalizou a sua
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fala perguntando se alguém teria alguma objeção contra a carta e o manifesto de
apoio, pois segundo ela, esses dois itens só provariam que os protocolos foram
discutidos com diversos pesquisadores. Ninguém se manifestou contra. Lincoln
disse que a respeito da criação da legislação, seria necessário passar pela
procuradoria do IBAMA, mas ele acredita que após a criação da minuta pode
ocorrer a avaliação. Patricia disse que, caso seja aplicado apenas para o estado do
Paraná, há a possibilidade de fazer uma resolução pelo próprio IAT, mas mantém o
apoio do IBAMA. Lincoln perguntou se a ideia seria ter uma próxima reunião
marcada e Tauane disse que o próximo passo é passar essas alterações sugeridas
para o comitê de espécies exóticas invasoras. Lincoln disse que achava importante
uma reunião com todo o GT para alinhamento das ideias, Patricia disse que já
houveram três tentativas de reunião com todos os integrantes do GT e não teve
resposta, mas que pode realizar uma última tentativa. Lincoln pediu que, se
possível, trabalhasse em uma minuta prévia para repassar ao IBAMA e ressaltou a
possibilidade de marcar a reunião com todos os membros do GT. Patricia comentou
da necessidade de concluir logo, já que os protocolos estão encaminhados e que
tem animais em espera de destinação. Lincoln disse que com essa reunião foi
possível amadurecer os protocolos e Mauro concordou. Tauane disse que se
compromete em realizar a minuta e enviar para o IBAMA, além de enviar a ATA
para validação de todos para que seja protocolada e formalizada a reunião. A
mesma comunicou o início do GT de educação ambiental voltado para espécies
exóticas em maio com campanhas ofertadas pelo IAT. Sem mais nenhum assunto
para ser tratado, Tauane iniciou os agradecimentos pelas presenças, seguida por
Mauro, Lincoln e Patricia. A reunião foi encerrada às 15:54 horas, com a presente
ATA redigida por mim, Eduarda Aparecida Fernandes.
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
DIVISÃO DE ESTRATÉGIAS PARA CONSERVAÇÃO

Protocolo: 19.407.634-7

Assunto:
Atas  de  reunião  do  Grupo  de  Trabalho  para  análise  e
aprimoramento dos Protocolos Emergenciais de Destinação
de Espécies de Fauna Exótica Invasora, oriundo do Comitê
Estadual de Espécies Exóticas Invasoras.
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
29/08/2022 10:00Data:

A Patricia Calderari, Gerente de Biodiversidade,
Segue minuta de portaria para instituição de Grupo de Trabalho (GT), com

a finalidade de analisar e homologar os Protocolos Emergenciais de Destinação
de Espécies de Fauna Exótica Invasora.

DESPACHO
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MINUTA PORTARIA N° DE xx DE AGOSTO DE 2022 

 

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, 

de 05 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual 

nº 10.066, de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto 

Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 

2016, e 

Considerando o Artigo 8º da Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica, da qual 

o Brasil é signatário, que determina aos países participantes a adoção de medidas 

preventivas de erradicação e controle de espécies exóticas invasoras, assim como as 

Decisões daí decorrentes;  

Considerando o Decreto Estadual n.º 3148 de 15 de junho de 2004, que em seu Art. 5º, 

inciso VII, estabelece como um dos objetivos preferenciais da Política Estadual de Proteção 

à Fauna Nativa estudos para o desenvolvimento de ações de controle para espécies 

exóticas e invasoras, com a definição de planos de ação emergenciais, como medida de 

proteção à fauna nativa; 

Considerando a Portaria IAP n.º 059 de 15 de abril de 2015, que reconhece a Lista de 

Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná e estabelece normas de controle e 

dá outras providências;  

Considerando  que as espécies enquadradas na Categoria I da Lista Oficial de Espécies 

Exóticas Invasoras no Estado do Paraná “têm proibido seu transporte, criação, soltura ou 

translocação, cultivo, propagação (por qualquer forma de reprodução), comércio, doação 

ou aquisição intencional sob qualquer forma”; 

Considerando  que as espécies enquadradas na Categoria II da Lista Oficial de Espécies 

Exóticas Invasoras no Estado do Paraná são “espécies que podem ser aproveitadas em 

condições controladas, sujeitas à regulamentação específica”. 

 

RESOLVE: 

Art. 1°. Instituir Grupo de Trabalho (GT) com a finalidade de homologar- os Protocolos 

Emergenciais de Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora, 
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§ 1º. Tomando como base os Protocolos Emergenciais de Destinação de Espécies de 

Fauna Exótica Invasora, já elaboradas no âmbito do Grupo de Trabalho (GT), oriundo do 

Comitê Estadual de Espécies Exóticas Invasoras, do programa de Espécies Exóticas 

Invasoras do Instituto Água e Terra - IAT, conforme SPI 19.407.634-7, o presente Grupo de 

Trabalho será responsável por analisar e  homologar os regulamentos:   

Art. 2°. O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes técnicos do IAT e da Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST, sob a coordenação 

do primeiro:  

▪ Amanda Scheffer Beltramin  

▪ Patricia Accioly Calderari da Rosa 

▪ Mauro de Moura Britto 

▪ Gisley Paula Vidolin 

▪ Fernanda Góss Braga 

 

Art. 3°. Fica a critério do GT o convite a técnicos de outras instituições para colaborar com 

os trabalhos. 

Art. 4°. Fica estabelecido o prazo de 60 (noventa) dias para o término dos trabalhos, 

podendo haver prorrogação deste prazo. 

Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 

Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 

 

38
11

Inserido ao protocolo 19.407.634-7 por: Tauane Ribeiro em: 29/08/2022 10:01. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 50cbe2b97dfab486c80b665d0625c538.



INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GERÊNCIA DE BIODIVERSIDADE

Protocolo: 19.407.634-7

Assunto:
Atas  de  reunião  do  Grupo  de  Trabalho  para  análise  e
aprimoramento dos Protocolos Emergenciais de Destinação
de Espécies de Fauna Exótica Invasora, oriundo do Comitê
Estadual de Espécies Exóticas Invasoras.
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
29/08/2022 11:21Data:

Prezado Sr. Presidente Volnei Bisognin
Venho, por meio do presente protocolo, solicitar constituição de GT para

homologar  os  Protocolos  Emergenciais  de  Destinação de  Espécies  de  Fauna
Exótica Invasora. A elaboração de tais protocolos foi conduzida pela Gerência de
Biodiversidade, no âmbito do Comitê de Espécies Exóticas Invasoras, juntamente
com  as  demais  instituições  que  o  constituem  (conforme  atas  de  reunião
registradas, mov. 3, 5, 7 e 9). Assim, a finalidade deste GT é validar/homologar a
proposta dos protocolos de destinação, tendo-se em vista que a fauna possui
atribuições em distintos setores no IAT e SEDEST.

Desde já agradeço,
Patricia Calderari

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GERÊNCIA DE BIODIVERSIDADE

Protocolo: 19.407.634-7

Assunto:
Atas  de  reunião  do  Grupo  de  Trabalho  para  análise  e
aprimoramento dos Protocolos Emergenciais de Destinação
de Espécies de Fauna Exótica Invasora, oriundo do Comitê
Estadual de Espécies Exóticas Invasoras.
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
29/08/2022 11:29Data:

Prezada Juliana
Favor incluir o Sr. Reinaldo Kaminski no Grupo de Trabalho solicitado.
Obrigada
Patricia Calderari

DESPACHO
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
PORTARIA N° 296, DE 29 DE AGOSTO DE 2022 

 
O Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, de 05 
de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.066, 
de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto Estadual nº 
3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 2016, 
 

• Considerando o Art. 8º da Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica, da qual 
o Brasil é signatário, que determina aos países participantes a adoção de medidas 
preventivas de erradicação e controle de espécies exóticas invasoras, assim como as 
Decisões daí decorrentes;  

• Considerando o Decreto Estadual nº 3.148, de 15 de junho de 2004, que em seu Art. 5º, 
inciso VII, estabelece como um dos objetivos preferenciais da Política Estadual de 
Proteção à Fauna Nativa estudos para o desenvolvimento de ações de controle para 
espécies exóticas e invasoras, com a definição de planos de ação emergenciais, como 
medida de proteção à fauna nativa; 

• Considerando a Portaria IAP nº 059, de 15 de abril de 2015, que reconhece a Lista de 
Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná e estabelece normas de controle e 
dá outras providências;  

• Considerando que as espécies enquadradas na Categoria I da Lista Oficial de Espécies 
Exóticas Invasoras no Estado do Paraná “têm proibido seu transporte, criação, soltura ou 
translocação, cultivo, propagação (por qualquer forma de reprodução), comércio, doação 
ou aquisição intencional sob qualquer forma”; 

• Considerando que as espécies enquadradas na Categoria II da Lista Oficial de Espécies 
Exóticas Invasoras no Estado do Paraná são “espécies que podem ser aproveitadas em 
condições controladas, sujeitas à regulamentação específica”; 

• Considerando o contido no protocolo nº 19.407.634-7, 
 
RESOLVE 
 
Art. 1°. Designar os servidores abaixo relacionados, sob coordenação do primeiro, para compor 
o Grupo de Trabalho-GT, com a finalidade de homologar os Protocolos Emergenciais de 
Destinação de Espécies de Fauna Exótica Invasora: 
 
- Amanda Scheffer Beltramin – DIPAN/GEBD 
- Patricia Accioly Calderari da Rosa – DIPAN/GEBD 
- Mauro de Moura Britto – DIPAN/GEBD 
- Gisley Paula Vidolin – DILIO/DLF 
- Reinaldo Kaminski - ATJ 
- Fernanda Góss Braga – SEDEST (mediante indicação) 
 
Art. 2°. Ficará a critério do GT o convite a técnicos de outras instituições para colaborar com os 
trabalhos. 
 
Art. 3°. O prazo estabelecido para o término dos trabalhos é de 90 (noventa) dias. 
 
Art. 4°. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.  
 

 
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
GABINETE DO PRESIDENTE

Protocolo: 19.407.634-7

Assunto:
Atas  de  reunião  do  Grupo  de  Trabalho  para  análise  e
aprimoramento dos Protocolos Emergenciais de Destinação
de Espécies de Fauna Exótica Invasora, oriundo do Comitê
Estadual de Espécies Exóticas Invasoras.
INSTITUTO ÁGUA E TERRAInteressado:
29/08/2022 14:37Data:

À DIPAN,
Considerando a publicação da Portaria no 296/2022, retornamos para

demais providências.
Atenciosamente,
Juliana Rasera
Gabinete da Presidência
Instituto Água e Terra

DESPACHO
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Gerência de Restauração Ambiental 
Diretoria do Patrimônio Natural 

Programa SIGABio 

 
2.2 Elaborar Metodologia para a Definição de áreas prioritárias para restauração  

Equipe técnica multidisciplinar estabelecida para definição de metodologia, indicadores e 

valores referência para definir áreas prioritárias de restauração – registro de reuniões e 
resultados de oficinas. 

Equipe técnica: Eng. Agrônomo Mauro Scharnik; Eng. Agrônomo Andrey Araújo dos Santos; 

Eng. Florestal Eduardo Abilhoa Mattar; Bióloga Carolina Machado da Rosa. 

 
Data da Reunião: 06/04/2022 

 

Pauta: Elencar os critérios para discutir em equipe na próxima reunião.  
 

Resultados: 

 Alguns critérios elencados: mananciais, corredores, UCs e entornos. 

 

Encaminhamentos:  
 

 Levantar critérios para priorização. 

 

 

 
 
 

                                                                                          
_______________________________                      _____________________________ 

            Andrey Araújo dos Santos                                         Carolina Machado da Rosa                                         
 

 
 

                                    
 _______________________________                      _____________________________ 
             Eduardo Abilhoa Mattar                                                   Mauro Scharnik                                                     
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Legislação/Normas - Consulta
Ato Legal: Portaria IAP Nº Ato: 186 Ano: 2022

Data: 02/06/2022 Data Publicação: 03/06/2022
Ementa: Alterar a Portaria IAP nº 263/1998.

Documento: INSTITUTO ÁGUA E TERRA
 PORTARIA Nº 186, DE 02 DE JUNHO DE 2022

 
O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, de 05 de abril de
2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho 1992, Lei
Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e
Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 2016,

 
- Considerando a Portaria IAP nº 263, de 23 de dezembro de 1998, que cria, organiza e atualiza o Cadastro
Estadual de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas CEUC, define conceitos, parâmetros e
procedimentos para o cálculo dos Coeficientes de Conservação da Biodiversidade e dos índices Ambientais
dos Municípios por Unidades de Conservação bem como fixa procedimentos para publicação, democratização
de informações, planejamento, gestão, avaliação e capacitação, normatização e cumprimento das Leis
Complementares Estaduais nº 059, de 01 de outubro de 1991 e nº 067, de 08 de janeiro de 1993;

 
- Considerando a Informação IAT/ATJ nº 1524/2022 emitida pela Assessoria Técnica Jurídica; e

 
- Considerando o conteúdo do protocolo 17.859.459-1,

 
RESOLVE

 
Art. 1º. Alterar o art. 7º da Portaria IAP nº 263/1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 
Art. 7º. O registro de Unidades de Conservação Municipais no Cadastro será de competência do Diretor do
Patrimônio Natural-DIPAN, devidamente homologado pelo Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra. A
decisão supra será precedida de ampla divulgação aos municípios dos benefícios propostos pela Lei
Complementar Estadual nº 059/91 e normas afins, e do consequente pedido formal do Poder Executivo
Municipal à autarquia, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

 I. Diploma legal instituidor da Unidade de Conservação, com a comprovação de sua publicação;
 II. Georreferenciamento da Unidade de Conservação, através dos mapas em pdf, dos shapefiles e do

memorial descritivo, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
 a) Para as Unidades de Conservação Municipais de domínio público e as RPPNs, o procedimento deverá seguir

os níveis de precisão cartográfica definidos na seguinte legislação: Lei Federal nº 10.267 de 28 de agosto de
2001, Decreto nº 4.449 de 30 de outubro de 2002 e Manual de Norma Técnica para Georreferenciamento de
Imóveis Rurais 3ª edição, porém sem a necessidade, para fins de CEUC e ICMS Ecológico, de certificação no
INCRA e assinatura de confrontantes.

 b) No caso de Unidades de Conservação de domínio privado, com exceção das RPPN, não será necessário o
emprego das normas técnicas supracitadas para a elaboração do georreferenciamento. 

 III) Mapa de uso e ocupação da terra, com nominação do responsável técnico, contendo, no mínimo: as
classes da vegetação por tipologia e estágio sucessional; principais cursos hídricos; e infraestruturas. As
classes de uso da terra deverão ser identificadas por legendas, indicando também suas respectivas
dimensões.

 III) Comprovante de dominialidade para as Unidades de Conservação de domínio público elencadas no
parágrafo 1º, do artigo 4º, do Decreto nº 2.791/96. 

 IV) Justificativa técnico-científica para a criação da Unidade de Conservação, com responsável técnico e
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e/ou similar, contemplando, no mínimo, os itens
discriminados a seguir:

 a) identidade e identificação;
 b) localização;

 c) qualificação;
 c.1) aspectos institucionais;

 c.2) aspectos físicos (relevo, clima, hidrografia, etc.);
 c.3) aspectos biológicos (vegetação - bioma, croquis da tipologia florestal, principais espécies, etc.; faunística

- espécies silvestres e exóticas);
 c.4) aspectos socioambientais (análise da importância e legitimidade da área para população local ou

regional)
 d) manifestação conclusiva sobre a criação da Unidade de Conservação.

 
Art. 2º. Alterar o art. 14 da Portaria IAP nº 263/1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 
Art. 14. Nenhuma Unidade de Conservação, seja de âmbito federal, estadual e municipal, poderá ser
registrada junto ao Cadastro Estadual, para os fins dos benefícios previstos na Lei Complementar Estadual n º
059/91 e nº 067/93, em desconformidade com a presente Portaria.

 § 1º. Todas as Unidades de Conservação que integram o Cadastro Estadual deverão estar devidamente
registradas no Sistema Eletrônico do CEUC, sem pendências documentais, do contrário serão desconsideradas
para fins de ICMS Ecológico a partir do ano de apuração de 2023 (vigência em 2024).

 a) O registro das Áreas Protegidas Estaduais e Federais, com exceção das RPPN, no Sistema Eletrônico do
CEUC deverá ser procedido pelo Instituto Água e Terra.

 b) O registro das Unidades de Conservação Municipais e das RPPN no Sistema Eletrônico do CEUC deverá ser
procedido pelas respectivas administrações municipais interessadas.

 



Art. 3º. Revogar os parágrafos 3º e 4º do art. 15 e o art. 26 da Portaria IAP nº 263/1998.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra

Observação:  

  Imprimir        Voltar   



 
 

 

DIRETORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL - DIPAN 

GERÊNCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 
 

Curitiba, 30 de maio de 2022. 
 

Informação Técnica de Apoio DIPAN nº 168 / DUC nº 156 

 

Assunto: Relação das UCs Estaduais classificadas por Grupo de proteção, 

Domínio e Plano de Manejo 

 

Informação: 

 

O CEUC - Cadastro Estadual de Unidades de Conservação e Áreas 

Protegidas, instituído pela Portaria IAP nº 263/1998, é mantido pelo Instituto 

Água e Terra e tem como objetivo construir um banco de dados oficial do 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação através do cadastramento das 

unidades de conservação de domínio público e privado, nas esferas municipal, 

estadual e federal localizadas no estado do Paraná. O IAT cadastrou as UCs 

de gestão Estadual, de maneira que, no total, 70 UCs de domínio público e 

privado, de gestão Estadual estão cadastradas atualmente no sistema CEUC 

(Tabela 1 e Tabela 2). 

 

Tabela 1 - Total de UCs Estaduais classificadas por Grupo de proteção, Domínio e Plano de 
Manejo (Maio/2022) 

Total de UCs Estaduais: 70 

Grupo 
Total de UCs de Proteção Integral 53 

Total de UCs Uso Sustentável 17 

Domínio 
Total de UCs Domínio público 60 

Total de UCs Domínio privado 10 

Plano de 
Manejo 

Total de UCs com Plano de Manejo homologado 29 

APA com Zoneamento Ecológico Econômico 4 

Total de UCs com Plano de Manejo não 
homologado 

8 

Total de UCs sem Plano de Manejo 29 
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Tabela 2 - Relação das UCs Estaduais classificadas por Grupo de proteção, Domínio e Plano de Manejo (Maio/2022) 

ID 
Nome Unidade 

de Conservação 
Município Grupo Domínio Gestão 

Área (ha) 
CEUC 

Ato legal de 
criação/alteração 

PM Ato legal PM Obs. 

1 AIET do Marumbi 

Antonina, Campina 
Grande do Sul, 

Morretes, Piraquara, 
Quatro Barras, São 
José dos Pinhais 

US Privado Estadual 66.732,99 
Lei Estadual nº 7.919, de 

22/10/1984 
Não 

homologado 
- 

Plano de 
manejo: 

concluído em 
1987 - 

revisado em 
2004, porém 

ainda não 
homologado 

2 APA do Rio Verde 
Araucária, Campo 

Largo e Campo 
Magro 

US Privado Estadual 16.576,00 
Decreto Estadual nº 

2.375, de 28/07/2000 
Somente 

ZEE 
- 

Possui 
Zoneamento 

Ecológico 
Econômico 

3 
APA Estadual da 

Escarpa 
Devoniana 

Arapoti, Balsa 
Nova, Campo do 
Tenente, Campo 
Largo, Carambeí, 

Castro, Jaguariaíva, 
Lapa, Palmeira, 

Piraí do Sul, Ponta 
Grossa, Porto 

Amazonas, 
Quitandinha, 

Sengés, Tibagi e 
Ventania 

US Privado Estadual 392.363,38 
Decreto Estadual nº 

1.231, de 27/03/1992 
Sim 

Portaria IAP 
nº 211, de 
14/12/2005 

- 

4 
APA Estadual da 

Serra da 
Esperança 

Guarapuava, Inácio 
Martins, Cruz 

Machado, Mallet, 
União da Vitória, 

Prudentópolis, Irati, 
Rio Azul, Paula 
Freitas e Paulo 

Frontin 

US Privado Estadual 206.555,82 
Lei Estadual nº 9.905, de 

27/011992 
Sim 

Portaria IAP 
n° 54, de 

14/04/2009 
corrigida pela 
Portaria IAP 

n° 56, de 
22/04/2009 

- 
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ID 
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5 
APA Estadual de 
Guaraqueçaba 

Guaraqueçaba e 
Paranaguá 

US Privado Estadual 191.595,50 
Decreto Estadual nº 

1.228, de 27/03/1992 
Não - - 

6 
APA Estadual de 

Guaratuba 

Guaratuba, 
Matinhos, Morretes, 
Paranaguá, Pontal 

do Paraná, São 
José dos Pinhais e 

Tijucas do Sul 

US Privado Estadual 199.596,51 
Decreto Estadual nº 

1.234, de 27/03/1992 
Sim 

Portaria IAP 
nº 103, de 
04/06/2007 

- 

7 
APA Estadual do 

Iraí 

Campina Grande do 
Sul, Colombo, 

Pinhais, Piraquara e 
Quatro Barras 

US Privado Estadual 11.536,00 
Decreto Estadual nº 

1.753, de 06/05/1996 
Somente 

ZEE 
- 

Possui 
Zoneamento 

Ecológico 
Econômico 

8 
APA Estadual do 

Passaúna 

Araucária, Almirante 
Tamandaré, Campo 

Largo, Campo 
Magro e Curitiba 

US Privado Estadual 15.690,00 
Decreto Estadual nº 458, 

de 05/06/1991 
Somente 

ZEE 
- 

Possui 
Zoneamento 

Ecológico 
Econômico 

9 
APA Estadual do 

Pequeno 
São José dos 

Pinhais, Piraquara 
US Privado Estadual 6.200,00 

Decreto Estadual nº 
1.752, de 06/05/1996 

Não - - 

10 
APA Estadual do 

Piraquara 
Piraquara US Privado Estadual 8.881,00 

Decreto Estadual nº 
1.754, de 06/05/1996 

Somente 
ZEE 

- 

Possui 
Zoneamento 

Ecológico 
Econômico 

11 
ARIE de São 

Domingos 
Roncador US Público Estadual 163,90 

Decreto Estadual nº 
7.456, de 27/11/1990 

Não - - 

12 ARIE do Buriti Pato Branco US Público Estadual 81,52 
Decreto Estadual nº 

7.456, de 27/11/1990 
Não 

homologado 
- 

Plano de 
manejo 

concluído em 
1991, porém 

não 
homologado 

13 
ARIE da Serra do 

Tigre 
Mallet US Público Estadual 32,90 

Decreto Estadual nº 
7.456, de 27/11/1990 

Não - - 
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14 
Estação Ecológica 

de Fernandes 
Pinheiro 

Fernandes Pinheiro PI Público Estadual 532,13 
Decreto Estadual nº 

4.230, de 05/06/2001 
Não - - 

15 
Estação Ecológica 

de Guaraguaçu 
Paranaguá PI Público Estadual 4.736,41 

Decreto Estadual nº 
1.230, de 27/03/1992 

Sim 
Portaria IAP 
nº 103, de 
12/06/2006 

- 

16 
Estação Ecológica 

do Caiuá 
Diamante do Norte PI Público Estadual 1.449,48 

Decreto Estadual nº 
4.263, de 21/11/1994 e 
ampliada pelo Decreto 
Estadual nº 3.932, de 

04/12/2008 

Sim 
Portaria IAP 
nº 234, de 
21/12/2009 

- 

17 
Estação Ecológica 
do Rio dos Touros 

Reserva do Iguaçu PI Público Estadual 1.231,05 
Decreto Estadual nº 

4.229, de 05/06/2001 
Sim 

Portaria IAP 
nº 154, de 
23/08/2007 

- 

18 
Estação Ecológica 

da Ilha do Mel 
Paranaguá PI Público Estadual 2.240,69 

Decreto Estadual nº 
5.454, de 21/09/1982 

Sim 
Portaria IAP 
nº 154, de 
23/08/2007 

- 

19 
Floresta Estadual 

Córrego da 
Biquinha 

Tibagi US Público Estadual 23,22 
Decreto Estadual nº 

4.265, de 21/11/1994 
Não - - 

20 
Floresta Estadual 

de Santana 
Paulo Frontin US Público Estadual 60,50 

Decreto Estadual nº 
4.264, de 21/11/1994 

Não - - 

21 
Floresta Estadual 

do Passa Dois 
Lapa US Público Estadual 275,61 

Decreto Estadual nº 
6.594, de 22/02/1990 

Não - - 

22 
Floresta Estadual 

Metropolitana 
Piraquara US Público Estadual 409,66 

Decreto Estadual nº 
4.404, de 13/12/1988. 

Alterado pela Lei Estadual 
nº 12.684, de 07/10/1999 

Não 
homologado 

- 

Plano de 
manejo 

concluído em 
1988, porém 

não 
homologado 
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23 
Horto Florestal de 

Jacarezinho 
(recategorização) 

Jacarezinho PI Público Estadual 96,27 
Decreto Estadual nº 

6.351, de 23/02/1979 
Sim 

Portaria IAP 
nº 87, de 

15/05/2007 
- 

24 
Horto Florestal de 

Mandaguari 
(recategorização) 

Mandaguari PI Público Estadual 21,53 
Decreto Estadual nº 

6.351, de 23/02/1979 
Não 

homologado 
- 

Plano de 
manejo 

concluído em 
1991, porém 

não 
homologado 

25 
Horto Florestal 
Geraldo Russi 

(recategorização) 
Tibagi PI Público Estadual 130,80 

Decreto Estadual nº 
6.351, de 23/02/1979. 
Alterado pelo Decreto 
Estadual nº 3784, de 

20/05/1981 

Não - - 

26 
Monumento 

Natural Gruta da 
Lancinha 

Rio Branco do Sul PI Público Estadual 164,96 
Decreto Estadual nº 

6.538, de 03/05/2006 
Não - - 

27 
Monumento 

Natural Salto São 
João 

Prudentópolis PI Público Estadual 33,88 
Decreto Estadual nº 

9.108, de 23/12/2010 
Sim 

Portaria IAT 
n° 43, de 

01/02/2021 
- 

28 
Parque Estadual 

da Cabeça do 
Cachorro 

São Pedro do 
Iguaçu 

PI Público Estadual 126,47 

Decreto Estadual nº 
7.456, de 27/11/1990. 

Ampliado e alterado pelo 
Decreto Estadula nº 

7.478, de 23/06/2010 

Sim 
Portaria IAP 
nº 153, de 
23/08/2007 

- 

29 
Parque Estadual 

da Graciosa 
Morretes, Quatro 

Barras 
PI Público Estadual 1.189,58 

Decreto Estadual nº 
7.302, de 24/09/1990 

Não - - 

30 
Parque Estadual 
da Ilha do Mel 

Paranaguá PI Público Estadual 337,84 
Decreto Estadual nº 

5.506, de 21/03/2002 
Sim 

Portaria IAP 
nº 154, de 
23/08/2007 

- 

31 
Parque Estadual 

Salto São 

Guarapuava, 
Prudentópolis e 

Turvo 
PI Público Estadual #REF! 

Decreto Estadual nº 
9.110, de 23/12/2010. 
Alterado pelo Decreto 

Não - - 
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Francisco da 
Esperança 

Estadual nº 9668, de 
06/12/2021 

32 
Parque Estadual 
das Lauráceas 

Adrianópolis, 
Bocaiúva do Sul e 
Tunas do Paraná 

PI Público Estadual 30.001,26 

Decreto Estadual nº 729, 
de 27/06/1979. Alterado 

Decreto Estadual nº 
5.894, de 10/10/1989. 
Alterado pelo Decreto 
Estadual nº 4.362 de 
08/12/1994. Decreto 
Estadual nº 5.225, de 

10/08/2005 - Declara área 
de utilidade pública. 
Decreto Estadual nº 

5.167, de 30/07/2009 
amplia UC. 

Sim 
Portaria IAP 
nº 217, de 
19/12/2002 

- 

33 
Parque Estadual 

de Amaporã 
Amaporã PI Público Estadual 204,56 

Decreto Estadual nº 
20.847, de 28/01/1956. 
Alterado pelo Decreto 
Estadual nº 3.280, de 

18/11/2011 

Sim 
Portaria IAP 
nº 231, de 
20/11/2015 

- 

34 
Parque Estadual 
de Campinhos 

Cerro Azul e Tunas 
do Paraná 

PI Público Estadual 581,38 

Decreto Estadual nº 
31.013, de 20/07/1960. 
Ampliado pelo Decreto 
Estadual nº 5.768, de 

05/06/2002. Ampliado pelo 
Decreto Estadual nº 

5.168, de 30/07/2009 

Sim 
Portaria IAP 

nº 20, de 
10/03/2003 

- 

35 
Parque Estadual 

de Caxambu 
Castro PI Público Estadual 1.040,23 

Decreto Estadual nº 
6.351, de 23/02/1979. 
Alterado pelo Decreto 
Estadual nº 3.281, de 

18/11/2011 

Não 
homologado 

- 

Plano de 
manejo 

concluído em 
1985, porém 

não 
homologado 
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36 
Parque Estadual 

de Ibicatu 
Centenário do Sul PI Público Estadual 302,74 

Decreto Estadual nº 
4.835, de 15/02/1982. 
Ampliado pelo Decreto 
Estadual nº 5.181, de 

30/07/2009. Categorizado 
pelo Decreto Estadual nº 

3.741, de 23/01/2012 

Sim 
Portaria IAP 
nº 231, de 
20/11/2015 

- 

37 
Parque Estadual 

de Ibiporã 
Ibiporã PI Público Estadual 74,06 

Decreto Estadual nº 2301, 
de 30/04/1980. 

Categorizada pelo Decreto 
Estadual nº 3.741, de 

23/01/2012 

Sim 
Portaria IAP 
nº 231, de 
20/11/2015 

- 

38 
Parque Estadual 

de Palmas 
Palmas PI Público Estadual 181,13 

Decreto Estadual nº 
1.530, de 02/10/2007 

Não 
homologado 

- 

Plano de 
manejo 

concluído em 
1988 (versão 
preliminar), 
porém, não 
homologado 

39 
Parque Estadual 
de Santa Clara 

Candói, Foz do 
Jordão e Pinhão 

PI Público Estadual 631,58 
Decreto Estadual nº 

6.537, de 03/05/2006 
Não - - 

40 
Parque Estadual 
de São Camilo 

Palotina PI Público Estadual 385,34 

Decreto Estadual nº 
6.595, de 22/02/1990. 
Alterado pelo Decreto 
Estadual nº 7.885, de 

29/07/2010 

Sim 
Portaria IAP 
nº 152, de 
23/08/2007 

 

41 
Parque Estadual 

de Vila Velha 
Ponta Grossa PI Público Estadual 3.803,28 

Decreto-Lei nº 86, de 
16/10/1942. Lei Estadual 
nº 1.292, de 12/10/1953. 
Ampliado pelo Decreto 
Estadual nº 5.767, de 

05/06/2002 

Sim 
Portaria IAP 

nº 37, de 
17/02/2004 

- 
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42 
Parque Estadual 

do Boguaçu 
Guaratuba PI Público Estadual 6.660,64 

Decreto Estadual nº 
4.056, de 26/02/1998. 

Alterado pela Lei Estadual 
nº 13.979, de 26/12/2002 

Não - - 

43 
Parque Estadual 

do Cerrado 
Jaguariaíva e 

Sengés 
PI Público Estadual 1.830,40 

Decreto Estadual nº 
1.232, de 27/03/1992. 
Ampliado pelo Decreto 
Estadual nº 1.527, de 

02/10/2007 

Sim 
Portaria IAP 
nº 217, de 
19/12/2002 

- 

44 
Parque Estadual 

do Guartelá 
Tibagi PI Público Estadual 1.771,97 

Decreto Estadual nº 2.329 
de 24/09/1996. Ampliado 

pela Lei Estadual nº 
12349, de 06/11/1998 

Sim 

Portaria IAP 
nº 217, de 

19/12/2002. 
Alterada pela 
Portaria IAP 

nº 40, de 
23/02/2022 

- 

45 
Parque Estadual 

do Lago Azul 
Campo Mourão e 

Luiziana 
PI Público Estadual 1.749,01 

Decreto Estadual nº 
3.256, de 30/06/1997  

Sim 
Portaria IAP 

nº 33, de 
24/02/2006 

- 

46 
Parque Estadual 

do Monge 
Lapa PI Público Estadual 297,83 

Lei Estadual nº 4.170, de 
22/02/1960. Decreto 
Estadual nº 6.351, de 

23/02/1979 

Sim 
Portaria IAP 
nº 217, de 
19/12/2002 

- 

47 
Parque Estadual 

do Palmito 
Paranaguá PI Público Estadual 1.782,44 

Decreto Estadual nº 
4.493, de 17/06/1998. 
Ampliada pelo Decreto 
Estadual nº 7.097, de 

06/06/2017 

Não - - 

48 
Parque Estadual 

do Pau-Oco 
Morretes PI Público Estadual 905,58 

Decreto Estadual nº 
4.266, de 21/11/1994 

Não - - 
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49 
Parque Estadual 

do Penhasco 
Verde 

São Jerônimo da 
Serra 

PI Público Estadual 302,57 
Decreto Estadual nº 457, 

de 05/04/1991 
Não - - 

50 
Parque Estadual 
do Rio da Onça 

Matinhos PI Público Estadual 118,51 

Decreto Estadual nº 3825 
de 05/06/1981. 

Categorizado pelo Decreto 
Estadual nº 3.741, de 

23/01/2012 

Sim 
Portaria IAP 
nº 231, de 
20/11/2015 

- 

51 
Parque Estadual 
do Vale Do Codó 

Jaguariaíva PI Público Estadual 760,00 
Decreto Estadual nº 

1.528, de 02/10/2007 
Não - - 

52 
Parque Estadual 
Papa João Paulo 

II 
Curitiba PI Público Estadual 4,80 

Lei Estadual nº 8.299 de 
09/05/1986. Ampliada pelo 

Decreto Estadual nº 
7.323, de 09/10/1990 

Não - - 

53 
Parque Estadual 
Mata dos Godoy 

Londrina PI Público Estadual 690,18 

Decreto Estadual nº 
5.150, de 05/06/1989. 
Ampliada pelo Decreto 
Estadual nº 3.917, de 

30/12/1997 

Sim 
Portaria IAP 
nº 217, de 
19/12/2002 

- 

54 
Parque Estadual 

Mata São 
Francisco 

Cornélio Procópio e 
Santa Mariana 

PI Público Estadual 832,58 
Decreto Estadual nº 

4.333, de 05/12/1994 
Sim 

Portaria IAP 
nº 126, de 
08/07/2015 

 

55 
Parque Estadual 

do Pico do 
Marumbi 

Piraquara, Quatro 
Barras e Morretes 

PI Público Estadual 8.745,45 

Decreto Estadual 7.300 de 
24/09/1990, ampliado pelo 
Decreto Estadual 1.531 de 

02/10/2007 

Não 
homologado 

- 

Plano de 
manejo 

concluído em 
1996 porém 

não 
homologado 

56 
Parque Estadual 

Pico Paraná 
Campina Grande do 

Sul e Antonina 
PI Público Estadual 4.333,84 

Decreto Estadual nº 
5.769, de 05/06/2002 

Não - - 
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57 
Parque Estadual 
Professor José 

Wachowicz 
Araucária PI Público Estadual 119,05 

Decreto Estadual nº 
5.766, de 05/06/2002 

Não - - 

58 
Parque Estadual 
do Rio Guarani 

Três Barras do 
Paraná 

PI Público Estadual 2.235,00 
Decreto Estadual nº 

2.322, de 19/07/2000 
Sim 

Portaria IAP 
nº 217, de 
19/12/2002 

- 

59 
Parque Estadual 
Roberto Ribas 

Lange 
Antonina e Morretes PI Público Estadual 2.698,69 

Decreto Estadual nº 
4.267, de 21/11/1994 

Não - - 

60 
Parque Estadual 
Serra da Baitaca 

Piraquara e Quatro 
Barras 

PI Público Estadual 3.053,21 
Decreto Estadual nº 

5.765, de 05/06/2002 
Sim 

Portaria IAP 
n° 124, de 
06/07/2017 

- 

61 
Parque Estadual 
de Vila Rica do 
Espírito Santo 

Fênix PI Público Estadual 353,86 

Decreto Estadual nº 
17.790, de 17/06/1955. 

Decreto Estadual nº 
6.351, de 23/02/1979. 
Alterado pelo Decreto 
Estadual nº 3.279, de 

18/11/2011 

Sim 
Portaria IAP 
nº 100, de 
12/05/2006 

- 

62 
Parque Estadual 

Vitório Piassa 
Pato Branco PI Público Estadual 107,20 

Decreto Estadual nº 
5.169, de 31/07/2009 

Não - - 

63 
Parque Florestal 
Córrego Maria 

Flora 
Cândido de Abreu PI Público Estadual 48,68 

Decreto Estadual nº 
5.513, de 07/10/1982 

Não - - 

64 
Refúgio de Vida 

Silvestre do 
Pinhão 

Pinhão PI Público Estadual 196,81 

Decreto Estadual nº 
6.023, de 18/01/1983. 

Categorizado pelo Decreto 
Estadual nº 3.741, de 

23/01/2012 

Sim 
Portaria IAP 
nº 151, de 
23/08/2007 

- 

65 
Reserva Biológica 

Estadual da 
Castro PI Público Estadual 133,11 

Decreto Estadual nº 
6.045, de 08/01/2010 

Não - - 
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Biodiversidade 
COP9 MOP4 

66 
Reserva Florestal 

de Figueira 
Engenheiro Beltrão PI Público Estadual 100,00 

Decreto Estadual nº 
6.351, de 23/02/1979 

Não 
homologado 

- 

Plano de 
manejo 

concluído em 
1991 porém 

não 
homologado 

67 
Reserva Florestal 

do Saltinho 
Telêmaco Borba PI Público Estadual 9,10 

Decreto Estadual nº 
2.120, de 08/12/1983 

Não - - 

68 
Reserva Florestal 
Secção Figueira e 

Saltinho* 
Engenheiro Beltrão PI Público Estadual 10,00 

Decreto Estadual nº 
2.442, de 10/02/1988 

Não - - 

69 
Parque Estadual 
Ilha das Cobras 

Paranaguá PI Público Estadual 52,49 
Decreto Estadual nº 

10.959, de 04/09/2018 
Não - - 

70 
Parque Estadual 
das Araucárias 

Palmas e Bituruna PI Público Estadual 1.052,13 
Decreto Estadual nº 

4.800, de 21/09/1998 
Não - - 
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https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5461c8d173f88e700167eb68ecd47d76.



 
 

 

É a informação, 
 
Tereza Cristina Polato Hoffmann 
Geógrafa 
DIPAN / GEAP 
SIMEPAR / IAT 

 

 

 
 

De acordo, 
 
Rodrigo Neratika 
Coordenador de UCs 
DIPAN / GEAP 
SIMEPAR / IAT 

 
 
Leticia Salomão 
Gerente de Áreas Protegidas 
Instituto Água e Terra 
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Inserido ao protocolo 17.725.053-8 por: Tereza Cristina Polato Hoffmann em: 08/06/2022 14:28. As assinaturas deste documento constam às fls. 45a. A autenticidade
deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5461c8d173f88e700167eb68ecd47d76.



45a
17

Documento: ITA_168_2022_Relacao_UCs_Estaduais.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Tereza Cristina Polato Hoffmann em 08/06/2022 14:30, Leticia Salomao em 08/06/2022 15:38.

Assinatura Simples realizada por: Rodrigo Ribeiro Neratika em 08/06/2022 15:59.

Inserido ao protocolo 17.725.053-8 por: Tereza Cristina Polato Hoffmann em: 08/06/2022 14:28.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
5461c8d173f88e700167eb68ecd47d76.
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Informação Técnica de Apoio DIPAN Nº 288 / DUC Nº 273 

 

Requerimento: Proposta de metodologia de controle de visitação e agendamento nas UCs 

prevendo a conectividade das mesmas 

 

Informação:  

O Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra, atua na gestão de 70 Unidades 

de Conservação do Paraná, dessas, 20 são abertas à visitação, sendo que, atualmente, a 

disponibilidade de recursos humanos é reduzida, o que torna a gestão das Unidades de 

Conservação um grande desafio.  

Atualmente, o controle de visitantes é realizado por meio do preenchimento de uma ficha 

de cadastro que se encontra disponível no centro de visitantes e/ou recepção. A ficha é 

preenchida pelo visitante, sendo necessário a inclusão de dados pessoais, telefone de 

contato, telefone de emergência e demais informações necessárias, de acordo com as 

especificidades da Unidade. A ação é demorada e acaba levando um certo tempo, além de 

gerar filas e comprometer o controle dos visitantes. Posteriormente as fichas são 

arquivadas, e, quando possível são digitadas, o que leva um bom tempo de execução, a 

depender do volume de visitantes no dia. 

Diante do exposto, o desenvolvimento de metodologias de controle de visitação e 

agendamentos nas Unidades de Conservação tornam-se uma ferramenta de grande 

relevância, contribuindo de forma significativa na rotina e dia-a-dia dos funcionários. 

Visando promover melhorias na gestão das Unidades de Conservação propõe-se aqui 

metodologia para controle de visitação e agendamento nas Unidades de Conservação.  

 

Inicialmente propõe-se projeto piloto, a ser testado em Unidades de Conservação geridas 

pelo Estado que recebem maior número de visitantes. O projeto piloto consiste na 

disponibilização de uma ficha de cadastro online, elaborado por meio da ferramenta Google 

Forms, a ser preenchido previamente pelos visitantes.  

A ficha de cadastro online será disponibilizada para cada Parque, cada dia e cada trilha. A 

especificação proposta permitirá a realização de maior controle de visitantes nas trilhas, 

respeitando a capacidade de carga diária determinada no Plano de Manejo. Possibilitará, 

ainda, a verificação de lotação para determinada trilha, tendo em vista que é possível limitar 
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o número de respostas no formulário, de acordo com a determinação impostas. Essa 

ferramenta permite que o visitante possa se programar melhor, além não correr risco de se 

deslocar para a Unidade de Conservação e não conseguir realizar a atividade desejada 

caso a trilha já tenha atingido a lotação máxima permitida.  

O controle via Google Forms possibilita, ainda, maior gestão do gerente da Unidade e dos 

responsáveis habilitados com acesso ao formulário para a análise e compilação das 

informações. Tais informações, após tratadas, poderão tornar-se públicas.   

 

A seguir será apresentado modelo de formulário desenvolvido para o Parque Estadual 

Serra da Baitaca, de acordo com as especificidades da Trilha Anhangava. A trilha em 

questão é composta por vias de diversos graus de dificuldade, o que exige um bom preparo 

físico e mental, além de ser necessário uso de lanterna, visto que o Morro do Anhangava é 

muito frequentado para contemplação do pôr-do-sol. O retorno é feito no escurecer, 

exigindo muita atenção e cuidado. De acordo com o Plano de Manejo do Parque, concluído 

em 2017 e aprovado por meio da Portaria IAP nº 124, de 06 de julho de 2017, a Trilha 

Anhangava delimita a capacidade de carga de 332 pessoas. Dessa forma, é possível limitar 

o número dos formulários de acordo com tal determinação. 
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O modelo proposto baseia-se nas fichas já utilizadas na recepção. Trata-se de uma 

ferramenta de fácil acesso, controle e fácil preenchimento. No entanto, é uma ferramenta 

limitada, não possibilitando tratativas e cobranças, por exemplo. Dessa forma, caso a 

implementação da ferramenta tenha sucesso, propõe-se abertura de tratativas junto à 

Celepar para a criação de um site, concentrando todas as informações, tais como 

geolocalização das Unidades de Conservação, principais atrativos, agendamento das 

trilhas e demais informações pertinentes.  

 

 

Juçara Garcia Ribeiro 
Eng.ª Florestal 
DIPAN/GEAP 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA 023/2022 - DIPAN/DISAR 

 

Curitiba, 20 de junho de 2022. 

 

ASSUNTO: Fatores Ambientais Provisórios para 2023 

A legislação vigente, que norteia os procedimentos relativos ao ICMS Ecológico, prevê o cálculo 

do Fator Ambiental Provisório e do Fator Ambiental Definitivo para cada Município participante do 

Projeto. O primeiro permite que os Municípios tenham tempo hábil para analisar e questionar os 

dados e o segundo é o subsídio técnico que o Instituto Água e Terra apresenta à SEDEST e à 

SEFA para os trâmites posteriores, que culminam no repasse de recursos aos Municípios. 

Os Fatores Ambientais Provisórios para 2023, calculados com a base de dados atualizada em 

2022, tanto da parte de Unidades de Conservação quanto da parte de Mananciais de 

Abastecimento, são apresentados no ANEXO 1. 

Entre as principais ações efetuadas para atualização dos dados estão: a inclusão ou a suspensão 

de áreas, o cômputo das versões atualizadas das avaliações qualitativas e a revisão das áreas 

territoriais de Mananciais de Abastecimento e de Unidades de Conservação.  

 

Equipe técnica do ICMS Ecológico:  

Caroline Gaspar 
Eduardo Abilhoa Mattar 
Flávio Luis Mochinski 
João Lech Samek 
Patricia A. Calderari da Rosa 

 

 

Rafael Andreguetto     José Luiz Scroccaro 
Diretor do Patrimônio Natural - DIPAN                       Diretor de Saneamento Ambiental                   

                 e Recursos Hídricos - DISAR 
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ANEXO 1 - FATORES AMBIENTAIS PROVISÓRIOS PARA 2023 

 

MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR 
AMBIENTAL (%) 

ABATIA 0,000000000000 0,008793203151 0,008793203151 

ADRIANOPOLIS 0,000000000000 0,721972679912 0,721972679912 

ALMIRANTE TAMANDARE 0,948055951506 0,000000000000 0,948055951506 

ALTAMIRA DO PARANA 0,000000000000 0,071638143039 0,071638143039 

ALTO PARAISO 0,000000000000 1,071258341743 1,071258341743 

ALTO PARANA 0,000000000000 0,037679532801 0,037679532801 

ALTO PIQUIRI 0,000000000000 0,000000000000 0,000000000000 

ALTONIA 0,005931558248 0,848302623795 0,854234182043 

ALVORADA DO SUL 0,000000000000 0,039563744545 0,039563744545 

AMAPORA 0,000000000000 0,022320988747 0,022320988747 

AMPERE 0,082774566158 0,000000000000 0,082774566158 

ANAHY 0,000000000000 0,003723928470 0,003723928470 

ANTONINA 0,000000000000 1,443272712804 1,443272712804 

ANTONIO OLINTO 0,000000000000 0,064207467797 0,064207467797 

APUCARANA 0,684675102002 0,141126985419 0,825802087421 

ARAPONGAS 1,613163825111 0,009632278827 1,622796103938 

ARAPOTI 0,225497591883 0,016259948301 0,241757540184 

ARARUNA 0,000000000000 0,003474278478 0,003474278478 

ARAUCARIA 0,625521921057 0,061519314512 0,687041235569 

ASSAI 0,114273021498 0,000000000000 0,114273021498 

ASSIS CHATEAUBRIAND 0,000000000000 0,034602538554 0,034602538554 

ASTORGA 0,846366424652 0,000000000000 0,846366424652 

BALSA NOVA 0,000000000000 0,317854133805 0,317854133805 

BARBOSA FERRAZ 0,000000000000 0,442203435712 0,442203435712 

BARRA DO JACARE 0,000000000000 0,057247224910 0,057247224910 

BITURUNA 0,000000000000 0,574393968675 0,574393968675 

BOA VENTURA DE SAO ROQUE 0,000000000000 0,395109580571 0,395109580571 

BOCAIUVA DO SUL 0,245906303907 0,046818465068 0,292724768975 

BOM JESUS DO SUL 0,000000000000 0,023919191129 0,023919191129 

BOM SUCESSO 0,300571317269 0,000000000000 0,300571317269 

BOM SUCESSO DO SUL 0,000000000000 0,000000000000 0,000000000000 

CAFEZAL DO SUL 0,023325531583 0,191592458395 0,214917989979 

CAMBE 2,183481058494 0,024311448834 2,207792507328 

CAMBIRA 0,311242205042 0,000000000000 0,311242205042 

CAMPINA DA LAGOA 0,000000000000 0,014125274710 0,014125274710 

CAMPINA DO SIMAO 0,000000000000 1,220246343691 1,220246343691 

CAMPINA GRANDE DO SUL 0,839534347751 0,255236991767 1,094771339518 

CAMPO BONITO 0,000000000000 0,080915685573 0,080915685573 

CAMPO LARGO 1,719934983497 0,190696497430 1,910631480927 

CAMPO MAGRO 3,423524007680 0,000000000000 3,423524007680 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR 
AMBIENTAL (%) 

CAMPO MOURAO 0,000000000000 0,183837602881 0,183837602881 

CANDIDO DE ABREU 0,000000000000 0,149733003924 0,149733003924 

CANDOI 0,000000000000 0,005044223321 0,005044223321 

CAPANEMA 0,000000000000 0,245381667059 0,245381667059 

CAPITAO LEONIDAS MARQUES 0,000000000000 0,032850943714 0,032850943714 

CARAMBEI 2,130796097903 0,086456037908 2,217252135812 

CARLOPOLIS 0,071870897011 0,000000000000 0,071870897011 

CASCAVEL 0,000000000000 0,049891691288 0,049891691288 

CASTRO 2,599375513899 0,043758438719 2,643133952618 

CATANDUVAS 0,000000000000 0,000626040276 0,000626040276 

CENTENARIO DO SUL 0,000000000000 0,007248418739 0,007248418739 

CERRO AZUL 0,000000000000 0,007962076876 0,007962076876 

CEU AZUL 0,000000000000 1,554338854695 1,554338854695 

CHOPINZINHO 0,229565190181 0,299023098459 0,528588288640 

CIANORTE 0,000000000000 0,866132142845 0,866132142845 

CLEVELANDIA 0,000000000000 0,725158002261 0,725158002261 

COLOMBO 0,498240972558 0,001233358072 0,499474330630 

CONGONHINHAS 0,386173271516 0,000000000000 0,386173271516 

CONTENDA 0,000000000000 0,003523964643 0,003523964643 

CORBELIA 0,000000000000 0,001026323778 0,001026323778 

CORNELIO PROCOPIO 0,419323305698 0,011362377520 0,430685683218 

CORONEL DOMINGOS SOARES 0,000000000000 0,196891107157 0,196891107157 

CORONEL VIVIDA 0,084831274204 0,078404979186 0,163236253389 

CORUMBATAI DO SUL 0,000000000000 0,085715135076 0,085715135076 

CRUZ MACHADO 0,000000000000 0,087041962536 0,087041962536 

CRUZEIRO DO OESTE 0,000000000000 0,024144315510 0,024144315510 

CRUZEIRO DO SUL 0,000000000000 0,004087795709 0,004087795709 

CURITIBA 0,000000000000 0,743903140487 0,743903140487 

CURIUVA 0,054964229186 0,000632567814 0,055596797001 

DIAMANTE DO NORTE 0,000000000000 0,435477286574 0,435477286574 

DIAMANTE D'OESTE 0,000000000000 0,283167384468 0,283167384468 

DOIS VIZINHOS 0,000000000000 0,000527097483 0,000527097483 

DOURADINA 0,000000000000 0,515193241693 0,515193241693 

ENGENHEIRO BELTRAO 0,000000000000 0,020400846510 0,020400846510 

ESPIGAO ALTO DO IGUACU 0,134198130588 0,548066783803 0,682264914391 

FAXINAL 0,000000000000 0,008352336244 0,008352336244 

FAZENDA RIO GRANDE 0,087555320110 0,023128311575 0,110683631686 

FENIX 0,000000000000 0,479945677379 0,479945677379 

FERNANDES PINHEIRO 0,817461182501 0,326859148860 1,144320331361 

FLOR DA SERRA DO SUL 1,023151608459 0,000994710703 1,024146319162 

FLORESTOPOLIS 0,000000000000 0,058868875226 0,058868875226 

FOZ DO IGUACU 0,000000000000 0,987220511903 0,987220511903 

FRANCISCO ALVES 0,000000000000 0,139178752191 0,139178752191 



                                                      
 

  
     
  
 
 
 
 

Rua Engenheiros Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100                                                                              4 

MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR 
AMBIENTAL (%) 

FRANCISCO BELTRAO 0,000000000000 0,004108407458 0,004108407458 

GENERAL CARNEIRO 0,000000000000 0,793790501645 0,793790501645 

GOIOERE 0,000000000000 0,084271237231 0,084271237231 

GOIOXIM 0,000000000000 0,073370378482 0,073370378482 

GUAIRA 0,000000000000 0,139254145269 0,139254145269 

GUAMIRANGA 0,098651662241 0,000000000000 0,098651662241 

GUAPOREMA 0,000000000000 0,024914238628 0,024914238628 

GUARANIACU 0,000000000000 0,015437954168 0,015437954168 

GUARAPUAVA 0,041517554227 0,086052119111 0,127569673337 

GUARAQUECABA 0,000000000000 1,416796539632 1,416796539632 

GUARATUBA 0,000000000000 0,694180228110 0,694180228110 

HONORIO SERPA 0,000000000000 0,009598803049 0,009598803049 

IBAITI 0,045563525071 0,006144321520 0,051707846591 

IBIPORA 0,000000000000 0,010408018830 0,010408018830 

ICARAIMA 0,000000000000 0,245638640929 0,245638640929 

IGUATU 0,000000000000 0,004046186882 0,004046186882 

IMBAU 0,000000000000 0,001204150694 0,001204150694 

IMBITUVA 0,000000000000 0,000068974655 0,000068974655 

INACIO MARTINS 0,000000000000 0,454325481739 0,454325481739 

IPIRANGA 0,000000000000 0,000538086678 0,000538086678 

IPORA 0,000000000000 0,147361586149 0,147361586149 

IRATI 0,399793737595 0,002107560071 0,401901297666 

IRETAMA 0,000000000000 0,227372037062 0,227372037062 

ITAGUAJE 0,000000000000 0,006070556505 0,006070556505 

ITAMBE 0,000000000000 0,013818533528 0,013818533528 

ITAUNA DO SUL 0,000000000000 0,027046279244 0,027046279244 

IVAI 0,000000000000 0,000520945100 0,000520945100 

IVAIPORA 0,000000000000 0,196423772355 0,196423772355 

IVATE 0,000000000000 0,065177458610 0,065177458610 

JABOTI 0,000000000000 0,015162637798 0,015162637798 

JACAREZINHO 0,000000000000 0,025855352312 0,025855352312 

JAGUARIAIVA 0,000000000000 0,229017049358 0,229017049358 

JANDAIA DO SUL 0,076162705411 0,000000000000 0,076162705411 

JAPIRA 0,048148141415 0,000000000000 0,048148141415 

JARDIM ALEGRE 0,046039477289 0,098111477985 0,144150955275 

JARDIM OLINDA 0,000000000000 0,038398692014 0,038398692014 

JATAIZINHO 0,000000000000 0,012725423172 0,012725423172 

JOAQUIM TAVORA 0,465798068475 0,000000000000 0,465798068475 

LAPA 0,000000000000 0,065691734730 0,065691734730 

LARANJAL 0,000000000000 0,005251124685 0,005251124685 

LINDOESTE 0,000000000000 0,076966564778 0,076966564778 

LOANDA 0,000000000000 0,028415751097 0,028415751097 

LOBATO 0,000000000000 0,083292620518 0,083292620518 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR 
AMBIENTAL (%) 

LONDRINA 0,494033313011 0,129798474737 0,623831787748 

LUIZIANA 0,000000000000 0,636218136808 0,636218136808 

LUNARDELLI 0,000000000000 0,872627219495 0,872627219495 

LUPIONOPOLIS 0,000000000000 0,284675872107 0,284675872107 

MALLET 0,000000000000 0,346146731312 0,346146731312 

MANDAGUARI 1,014955213474 0,001943734543 1,016898948017 

MANDIRITUBA 0,314878912390 0,000000000000 0,314878912390 

MANGUEIRINHA 0,000000000000 0,097907723287 0,097907723287 

MANOEL RIBAS 0,000000000000 0,075034243048 0,075034243048 

MARECHAL CANDIDO RONDON 0,000000000000 0,012615041927 0,012615041927 

MARIA HELENA 0,000000000000 0,076424496258 0,076424496258 

MARIALVA 0,343964735459 0,000000000000 0,343964735459 

MARILENA 0,000000000000 0,160463989039 0,160463989039 

MARINGA 0,000000000000 0,154531090680 0,154531090680 

MARIOPOLIS 1,167646587299 0,000000000000 1,167646587299 

MARMELEIRO 0,760998286073 0,000000000000 0,760998286073 

MARQUINHO 0,000000000000 0,014081913310 0,014081913310 

MARUMBI 0,000000000000 0,100529482919 0,100529482919 

MATELANDIA 0,000000000000 0,884268720425 0,884268720425 

MATINHOS 0,000000000000 0,177688440453 0,177688440453 

MATO RICO 0,000000000000 1,701134335408 1,701134335408 

MAUA DA SERRA 0,000000000000 0,689733314876 0,689733314876 

MEDIANEIRA 0,000000000000 0,024987349519 0,024987349519 

MISSAL 0,000000000000 0,003910554194 0,003910554194 

MORRETES 0,000000000000 0,570402371255 0,570402371255 

NOVA AMERICA DA COLINA 0,270229936536 0,000000000000 0,270229936536 

NOVA AURORA 0,000000000000 0,016684403717 0,016684403717 

NOVA CANTU 0,000000000000 0,159828694681 0,159828694681 

NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 0,224388879832 0,000000000000 0,224388879832 

NOVA FATIMA 0,204363529595 0,000000000000 0,204363529595 

NOVA LARANJEIRAS 0,000000000000 0,324613586711 0,324613586711 

NOVA LONDRINA 0,000000000000 0,046118258981 0,046118258981 

NOVA TEBAS 0,000000000000 0,779850242066 0,779850242066 

ORTIGUEIRA 0,000000000000 0,034902544620 0,034902544620 

OURO VERDE DO OESTE 0,000000000000 0,005836155918 0,005836155918 

PALMAS 0,000000000000 0,053803362738 0,053803362738 

PALMEIRA 0,000000000000 0,093936075349 0,093936075349 

PALMITAL 0,000000000000 0,411789670780 0,411789670780 

PALOTINA 0,000000000000 0,034744409649 0,034744409649 

PARAISO DO NORTE 0,000000000000 0,145852238518 0,145852238518 

PARANAGUA 0,463784412063 0,451206780233 0,914991192296 

PARANAVAI 0,000000000000 0,016139604281 0,016139604281 

PATO BRANCO 0,000000000000 0,034468477642 0,034468477642 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR 
AMBIENTAL (%) 

PAULA FREITAS 0,000000000000 0,805645351469 0,805645351469 

PAULO FRONTIN 0,000000000000 0,604491761611 0,604491761611 

PEROBAL 0,011576654414 0,000000000000 0,011576654414 

PEROLA 0,027053005442 0,329427224899 0,356480230341 

PINHAIS 1,159810676552 0,000000000000 1,159810676552 

PINHALAO 0,000000000000 0,003585826266 0,003585826266 

PINHAO 0,000000000000 0,275014079607 0,275014079607 

PIRAI DO SUL 0,136683284283 0,187352189043 0,324035473326 

PIRAQUARA 7,518310047691 0,280493682838 7,798803730529 

PITANGA 0,000000000000 0,135269450691 0,135269450691 

PLANALTINA DO PARANA 0,000000000000 0,015783999867 0,015783999867 

PLANALTO 0,674687666708 0,000000000000 0,674687666708 

PONTA GROSSA 0,000000000000 0,178904017670 0,178904017670 

PONTAL DO PARANA 0,000000000000 0,058464600132 0,058464600132 

PORECATU 0,000000000000 0,002608307669 0,002608307669 

PORTO AMAZONAS 0,000000000000 0,043493288101 0,043493288101 

PORTO BARREIRO 0,000000000000 1,221380622031 1,221380622031 

PORTO RICO 0,000000000000 0,179194427251 0,179194427251 

PRUDENTOPOLIS 0,000000000000 0,176427272818 0,176427272818 

QUATIGUA 0,235395864836 0,000000000000 0,235395864836 

QUATRO BARRAS 1,748444370943 0,070008038033 1,818452408976 

QUEDAS DO IGUACU 0,000000000000 0,002905857089 0,002905857089 

QUERENCIA DO NORTE 0,000000000000 0,502677540518 0,502677540518 

QUINTA DO SOL 0,000000000000 0,045211083776 0,045211083776 

QUITANDINHA 0,000000000000 0,052339553017 0,052339553017 

RAMILANDIA 0,000000000000 0,104934621115 0,104934621115 

RANCHO ALEGRE 0,000000000000 0,012471875837 0,012471875837 

REBOUCAS 0,000000000000 0,229004500696 0,229004500696 

RENASCENCA 0,085477416418 0,000000000000 0,085477416418 

RESERVA 0,000000000000 0,003445463162 0,003445463162 

RESERVA DO IGUACU 0,000000000000 1,393511198264 1,393511198264 

RIBEIRAO CLARO 0,118607846018 0,000000000000 0,118607846018 

RIO AZUL 0,068024605962 0,071669556352 0,139694162314 

RIO BONITO DO IGUACU 0,000000000000 0,030737927367 0,030737927367 

RIO BRANCO DO IVAI 0,000000000000 0,092958275304 0,092958275304 

RIO BRANCO DO SUL 0,027638731647 0,000743618181 0,028382349828 

RIO NEGRO 0,000000000000 0,114296486945 0,114296486945 

ROLANDIA 1,527082767060 0,024301076185 1,551383843245 

RONCADOR 0,000000000000 0,026921054783 0,026921054783 

SABAUDIA 0,628623714589 0,016138132714 0,644761847303 

SALTO DO LONTRA 0,000000000000 0,001882243679 0,001882243679 

SANTA AMELIA 0,000000000000 0,044741472752 0,044741472752 

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO 0,000000000000 0,113544151719 0,113544151719 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR 
AMBIENTAL (%) 

SANTA FE 0,000000000000 0,026907402560 0,026907402560 

SANTA HELENA 0,000000000000 0,106968456781 0,106968456781 

SANTA ISABEL DO IVAI 0,000000000000 0,013606808433 0,013606808433 

SANTA IZABEL DO OESTE 0,251753399036 0,000000000000 0,251753399036 

SANTA LUCIA 0,000000000000 0,022577313416 0,022577313416 

SANTA MARIA DO OESTE 0,000000000000 0,092364181762 0,092364181762 

SANTA MARIANA 0,000000000000 0,055600854553 0,055600854553 

SANTA MONICA 0,000000000000 0,168588875242 0,168588875242 

SANTA TEREZA DO OESTE 0,000000000000 0,093523085081 0,093523085081 

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 1,203970767595 0,072366725732 1,276337493327 

SANTO ANTONIO DA PLATINA 0,300161558811 0,010999405623 0,311160964435 

SANTO ANTONIO DO PARAISO 0,320861662675 0,000000000000 0,320861662675 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 0,037963876912 0,000000000000 0,037963876912 

SAO CARLOS DO IVAI 0,000000000000 0,006173055206 0,006173055206 

SAO JERONIMO DA SERRA 0,038865168640 0,135006124702 0,173871293342 

SAO JOAO 0,050896305814 0,000000000000 0,050896305814 

SAO JOAO DO TRIUNFO 0,000000000000 0,314508873310 0,314508873310 

SAO JORGE DO PATROCINIO 0,000000000000 1,992975437444 1,992975437444 

SAO JOSE DA BOA VISTA 0,000000000000 0,016851832500 0,016851832500 

SAO JOSE DOS PINHAIS 2,904402671405 0,118860312319 3,023262983724 

SAO MANOEL DO PARANA 0,000000000000 0,421893897392 0,421893897392 

SAO MATEUS DO SUL 0,000000000000 0,007911941925 0,007911941925 

SAO MIGUEL DO IGUACU 0,000000000000 0,258356146004 0,258356146004 

SAO PEDRO DO IGUACU 0,000000000000 0,017082147245 0,017082147245 

SAO PEDRO DO IVAI 0,000000000000 0,193012094823 0,193012094823 

SAO PEDRO DO PARANA 0,000000000000 0,317025974509 0,317025974509 

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 0,319854168414 0,000000000000 0,319854168414 

SAPOPEMA 0,000000000000 0,054597301091 0,054597301091 

SAUDADE DO IGUACU 0,010718260197 0,000000000000 0,010718260197 

SENGES 0,000000000000 0,119986203624 0,119986203624 

SERRANOPOLIS DO IGUACU 0,000000000000 1,224801411697 1,224801411697 

SIQUEIRA CAMPOS 0,287402035444 0,000000000000 0,287402035444 

TAMARANA 0,000000000000 0,412680859643 0,412680859643 

TAMBOARA 0,000000000000 0,004949218494 0,004949218494 

TAPIRA 0,000000000000 0,007568975347 0,007568975347 

TEIXEIRA SOARES 0,000000000000 0,033259902270 0,033259902270 

TELEMACO BORBA 0,000000000000 0,150179957681 0,150179957681 

TERRA RICA 0,000000000000 0,010828129088 0,010828129088 

TERRA ROXA 0,000000000000 0,141287428841 0,141287428841 

TIBAGI 0,000000000000 0,166122813320 0,166122813320 

TIJUCAS DO SUL 0,560125359437 0,124349952614 0,684475312052 

TOLEDO 0,009025235049 0,020700953743 0,029726188792 

TOMAZINA 0,000000000000 0,017163862446 0,017163862446 
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AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
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(%) 

FATOR 
AMBIENTAL (%) 

TRES BARRAS DO PARANA 0,000000000000 0,209438719544 0,209438719544 

TUNAS DO PARANA 0,000000000000 0,221594575950 0,221594575950 

TUNEIRAS DO OESTE 0,000000000000 0,498333017148 0,498333017148 

TUPASSI 0,083879343221 0,000000000000 0,083879343221 

TURVO 0,000000000000 1,007052201623 1,007052201623 

UBIRATA 0,000000000000 0,027966603205 0,027966603205 

UMUARAMA 0,046817027477 0,173769999254 0,220587026730 

UNIAO DA VITORIA 0,000000000000 0,522857464520 0,522857464520 

URAI 0,040506514095 0,000000000000 0,040506514095 

VENTANIA 0,116451856010 0,000000000000 0,116451856010 

VERA CRUZ DO OESTE 0,000000000000 0,018384606740 0,018384606740 

VERE 0,000000000000 0,003676636836 0,003676636836 

VIRMOND 0,132261953901 0,000000000000 0,132261953901 

VITORINO 0,056934546489 0,000000000000 0,056934546489 

WENCESLAU BRAZ 0,016790630864 0,000000000000 0,016790630864 

XAMBRE 0,030735617339 0,102665469773 0,133401087112 

    
TOTAL 50,000000000000 50,000000000000 100,000000000000 
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DIRETORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL - DIPAN 

DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS - DISAR 

 

Curitiba, 20 de junho de 2022. 

 

Memorando nº 043/2022 - DIPAN / DISAR 

Para: Sr. José Volnei Bisognin (Diretor-Presidente) 

Assunto: Aprovação dos Fatores Ambientais Provisórios do ICMS Ecológico para o ano 

de 2023. 

 

Prezado senhor Diretor-Presidente: 

 

Segue para sua análise e aprovação a relação dos Fatores Ambientais 

Provisórios para 2023 de cada Município contemplado - por Mananciais de Abastecimento 

Público e ou por Unidades de Conservação - pela Lei Estadual Complementar nº 59, de 

01 de outubro de 1991 e alterações posteriores. 

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos protestos de 

estima e apreço. 

 

Atenciosamente,  

 
Equipe técnica ICMS Ecológico/ Instituto Água e Terra: 

 

Caroline Gaspar 
Eduardo Abilhoa Mattar 
Flávio Luis Mochinski 
João Lech Samek 
Patricia A. Calderari da Rosa 

 

 

Rafael Andreguetto     José Luiz Scroccaro 
Diretor do Patrimônio Natural - DIPAN                        Diretor de Saneamento Ambiental                   
                  e Recursos Hídricos - DISAR 
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FATORES AMBIENTAIS PROVISÓRIOS PARA 2023 

 

Curitiba, 20 de junho de 2022. 

 

Tabela 1. Fatores Ambientais Provisórios para 2023. 

MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

ABATIA 0,000000000000 0,008793203151 0,008793203151 

ADRIANOPOLIS 0,000000000000 0,721972679912 0,721972679912 

ALMIRANTE TAMANDARE 0,948055951506 0,000000000000 0,948055951506 

ALTAMIRA DO PARANA 0,000000000000 0,071638143039 0,071638143039 

ALTO PARAISO 0,000000000000 1,071258341743 1,071258341743 

ALTO PARANA 0,000000000000 0,037679532801 0,037679532801 

ALTO PIQUIRI 0,000000000000 0,000000000000 0,000000000000 

ALTONIA 0,005931558248 0,848302623795 0,854234182043 

ALVORADA DO SUL 0,000000000000 0,039563744545 0,039563744545 

AMAPORA 0,000000000000 0,022320988747 0,022320988747 

AMPERE 0,082774566158 0,000000000000 0,082774566158 

ANAHY 0,000000000000 0,003723928470 0,003723928470 

ANTONINA 0,000000000000 1,443272712804 1,443272712804 

ANTONIO OLINTO 0,000000000000 0,064207467797 0,064207467797 

APUCARANA 0,684675102002 0,141126985419 0,825802087421 

ARAPONGAS 1,613163825111 0,009632278827 1,622796103938 

ARAPOTI 0,225497591883 0,016259948301 0,241757540184 

ARARUNA 0,000000000000 0,003474278478 0,003474278478 

ARAUCARIA 0,625521921057 0,061519314512 0,687041235569 

ASSAI 0,114273021498 0,000000000000 0,114273021498 

ASSIS CHATEAUBRIAND 0,000000000000 0,034602538554 0,034602538554 

ASTORGA 0,846366424652 0,000000000000 0,846366424652 

BALSA NOVA 0,000000000000 0,317854133805 0,317854133805 

BARBOSA FERRAZ 0,000000000000 0,442203435712 0,442203435712 

BARRA DO JACARE 0,000000000000 0,057247224910 0,057247224910 

BITURUNA 0,000000000000 0,574393968675 0,574393968675 

BOA VENTURA DE SAO ROQUE 0,000000000000 0,395109580571 0,395109580571 

BOCAIUVA DO SUL 0,245906303907 0,046818465068 0,292724768975 

BOM JESUS DO SUL 0,000000000000 0,023919191129 0,023919191129 

BOM SUCESSO 0,300571317269 0,000000000000 0,300571317269 

BOM SUCESSO DO SUL 0,000000000000 0,000000000000 0,000000000000 

CAFEZAL DO SUL 0,023325531583 0,191592458395 0,214917989979 

CAMBE 2,183481058494 0,024311448834 2,207792507328 

CAMBIRA 0,311242205042 0,000000000000 0,311242205042 

CAMPINA DA LAGOA 0,000000000000 0,014125274710 0,014125274710 

CAMPINA DO SIMAO 0,000000000000 1,220246343691 1,220246343691 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

CAMPINA GRANDE DO SUL 0,839534347751 0,255236991767 1,094771339518 

CAMPO BONITO 0,000000000000 0,080915685573 0,080915685573 

CAMPO LARGO 1,719934983497 0,190696497430 1,910631480927 

CAMPO MAGRO 3,423524007680 0,000000000000 3,423524007680 

CAMPO MOURAO 0,000000000000 0,183837602881 0,183837602881 

CANDIDO DE ABREU 0,000000000000 0,149733003924 0,149733003924 

CANDOI 0,000000000000 0,005044223321 0,005044223321 

CAPANEMA 0,000000000000 0,245381667059 0,245381667059 

CAPITAO LEONIDAS MARQUES 0,000000000000 0,032850943714 0,032850943714 

CARAMBEI 2,130796097903 0,086456037908 2,217252135812 

CARLOPOLIS 0,071870897011 0,000000000000 0,071870897011 

CASCAVEL 0,000000000000 0,049891691288 0,049891691288 

CASTRO 2,599375513899 0,043758438719 2,643133952618 

CATANDUVAS 0,000000000000 0,000626040276 0,000626040276 

CENTENARIO DO SUL 0,000000000000 0,007248418739 0,007248418739 

CERRO AZUL 0,000000000000 0,007962076876 0,007962076876 

CEU AZUL 0,000000000000 1,554338854695 1,554338854695 

CHOPINZINHO 0,229565190181 0,299023098459 0,528588288640 

CIANORTE 0,000000000000 0,866132142845 0,866132142845 

CLEVELANDIA 0,000000000000 0,725158002261 0,725158002261 

COLOMBO 0,498240972558 0,001233358072 0,499474330630 

CONGONHINHAS 0,386173271516 0,000000000000 0,386173271516 

CONTENDA 0,000000000000 0,003523964643 0,003523964643 

CORBELIA 0,000000000000 0,001026323778 0,001026323778 

CORNELIO PROCOPIO 0,419323305698 0,011362377520 0,430685683218 

CORONEL DOMINGOS SOARES 0,000000000000 0,196891107157 0,196891107157 

CORONEL VIVIDA 0,084831274204 0,078404979186 0,163236253389 

CORUMBATAI DO SUL 0,000000000000 0,085715135076 0,085715135076 

CRUZ MACHADO 0,000000000000 0,087041962536 0,087041962536 

CRUZEIRO DO OESTE 0,000000000000 0,024144315510 0,024144315510 

CRUZEIRO DO SUL 0,000000000000 0,004087795709 0,004087795709 

CURITIBA 0,000000000000 0,743903140487 0,743903140487 

CURIUVA 0,054964229186 0,000632567814 0,055596797001 

DIAMANTE DO NORTE 0,000000000000 0,435477286574 0,435477286574 

DIAMANTE D'OESTE 0,000000000000 0,283167384468 0,283167384468 

DOIS VIZINHOS 0,000000000000 0,000527097483 0,000527097483 

DOURADINA 0,000000000000 0,515193241693 0,515193241693 

ENGENHEIRO BELTRAO 0,000000000000 0,020400846510 0,020400846510 

ESPIGAO ALTO DO IGUACU 0,134198130588 0,548066783803 0,682264914391 

FAXINAL 0,000000000000 0,008352336244 0,008352336244 

FAZENDA RIO GRANDE 0,087555320110 0,023128311575 0,110683631686 

FENIX 0,000000000000 0,479945677379 0,479945677379 

FERNANDES PINHEIRO 0,817461182501 0,326859148860 1,144320331361 
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MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 
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(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

FLOR DA SERRA DO SUL 1,023151608459 0,000994710703 1,024146319162 

FLORESTOPOLIS 0,000000000000 0,058868875226 0,058868875226 

FOZ DO IGUACU 0,000000000000 0,987220511903 0,987220511903 

FRANCISCO ALVES 0,000000000000 0,139178752191 0,139178752191 

FRANCISCO BELTRAO 0,000000000000 0,004108407458 0,004108407458 

GENERAL CARNEIRO 0,000000000000 0,793790501645 0,793790501645 

GOIOERE 0,000000000000 0,084271237231 0,084271237231 

GOIOXIM 0,000000000000 0,073370378482 0,073370378482 

GUAIRA 0,000000000000 0,139254145269 0,139254145269 

GUAMIRANGA 0,098651662241 0,000000000000 0,098651662241 

GUAPOREMA 0,000000000000 0,024914238628 0,024914238628 

GUARANIACU 0,000000000000 0,015437954168 0,015437954168 

GUARAPUAVA 0,041517554227 0,086052119111 0,127569673337 

GUARAQUECABA 0,000000000000 1,416796539632 1,416796539632 

GUARATUBA 0,000000000000 0,694180228110 0,694180228110 

HONORIO SERPA 0,000000000000 0,009598803049 0,009598803049 

IBAITI 0,045563525071 0,006144321520 0,051707846591 

IBIPORA 0,000000000000 0,010408018830 0,010408018830 

ICARAIMA 0,000000000000 0,245638640929 0,245638640929 

IGUATU 0,000000000000 0,004046186882 0,004046186882 

IMBAU 0,000000000000 0,001204150694 0,001204150694 

IMBITUVA 0,000000000000 0,000068974655 0,000068974655 

INACIO MARTINS 0,000000000000 0,454325481739 0,454325481739 

IPIRANGA 0,000000000000 0,000538086678 0,000538086678 

IPORA 0,000000000000 0,147361586149 0,147361586149 

IRATI 0,399793737595 0,002107560071 0,401901297666 

IRETAMA 0,000000000000 0,227372037062 0,227372037062 

ITAGUAJE 0,000000000000 0,006070556505 0,006070556505 

ITAMBE 0,000000000000 0,013818533528 0,013818533528 

ITAUNA DO SUL 0,000000000000 0,027046279244 0,027046279244 

IVAI 0,000000000000 0,000520945100 0,000520945100 

IVAIPORA 0,000000000000 0,196423772355 0,196423772355 

IVATE 0,000000000000 0,065177458610 0,065177458610 

JABOTI 0,000000000000 0,015162637798 0,015162637798 

JACAREZINHO 0,000000000000 0,025855352312 0,025855352312 

JAGUARIAIVA 0,000000000000 0,229017049358 0,229017049358 

JANDAIA DO SUL 0,076162705411 0,000000000000 0,076162705411 

JAPIRA 0,048148141415 0,000000000000 0,048148141415 

JARDIM ALEGRE 0,046039477289 0,098111477985 0,144150955275 

JARDIM OLINDA 0,000000000000 0,038398692014 0,038398692014 

JATAIZINHO 0,000000000000 0,012725423172 0,012725423172 

JOAQUIM TAVORA 0,465798068475 0,000000000000 0,465798068475 

LAPA 0,000000000000 0,065691734730 0,065691734730 
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(%) 
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LARANJAL 0,000000000000 0,005251124685 0,005251124685 

LINDOESTE 0,000000000000 0,076966564778 0,076966564778 

LOANDA 0,000000000000 0,028415751097 0,028415751097 

LOBATO 0,000000000000 0,083292620518 0,083292620518 

LONDRINA 0,494033313011 0,129798474737 0,623831787748 

LUIZIANA 0,000000000000 0,636218136808 0,636218136808 

LUNARDELLI 0,000000000000 0,872627219495 0,872627219495 

LUPIONOPOLIS 0,000000000000 0,284675872107 0,284675872107 

MALLET 0,000000000000 0,346146731312 0,346146731312 

MANDAGUARI 1,014955213474 0,001943734543 1,016898948017 

MANDIRITUBA 0,314878912390 0,000000000000 0,314878912390 

MANGUEIRINHA 0,000000000000 0,097907723287 0,097907723287 

MANOEL RIBAS 0,000000000000 0,075034243048 0,075034243048 

MARECHAL CANDIDO RONDON 0,000000000000 0,012615041927 0,012615041927 

MARIA HELENA 0,000000000000 0,076424496258 0,076424496258 

MARIALVA 0,343964735459 0,000000000000 0,343964735459 

MARILENA 0,000000000000 0,160463989039 0,160463989039 

MARINGA 0,000000000000 0,154531090680 0,154531090680 

MARIOPOLIS 1,167646587299 0,000000000000 1,167646587299 

MARMELEIRO 0,760998286073 0,000000000000 0,760998286073 

MARQUINHO 0,000000000000 0,014081913310 0,014081913310 

MARUMBI 0,000000000000 0,100529482919 0,100529482919 

MATELANDIA 0,000000000000 0,884268720425 0,884268720425 

MATINHOS 0,000000000000 0,177688440453 0,177688440453 

MATO RICO 0,000000000000 1,701134335408 1,701134335408 

MAUA DA SERRA 0,000000000000 0,689733314876 0,689733314876 

MEDIANEIRA 0,000000000000 0,024987349519 0,024987349519 

MISSAL 0,000000000000 0,003910554194 0,003910554194 

MORRETES 0,000000000000 0,570402371255 0,570402371255 

NOVA AMERICA DA COLINA 0,270229936536 0,000000000000 0,270229936536 

NOVA AURORA 0,000000000000 0,016684403717 0,016684403717 

NOVA CANTU 0,000000000000 0,159828694681 0,159828694681 

NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 0,224388879832 0,000000000000 0,224388879832 

NOVA FATIMA 0,204363529595 0,000000000000 0,204363529595 

NOVA LARANJEIRAS 0,000000000000 0,324613586711 0,324613586711 

NOVA LONDRINA 0,000000000000 0,046118258981 0,046118258981 

NOVA TEBAS 0,000000000000 0,779850242066 0,779850242066 

ORTIGUEIRA 0,000000000000 0,034902544620 0,034902544620 

OURO VERDE DO OESTE 0,000000000000 0,005836155918 0,005836155918 

PALMAS 0,000000000000 0,053803362738 0,053803362738 

PALMEIRA 0,000000000000 0,093936075349 0,093936075349 

PALMITAL 0,000000000000 0,411789670780 0,411789670780 

PALOTINA 0,000000000000 0,034744409649 0,034744409649 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

PARAISO DO NORTE 0,000000000000 0,145852238518 0,145852238518 

PARANAGUA 0,463784412063 0,451206780233 0,914991192296 

PARANAVAI 0,000000000000 0,016139604281 0,016139604281 

PATO BRANCO 0,000000000000 0,034468477642 0,034468477642 

PAULA FREITAS 0,000000000000 0,805645351469 0,805645351469 

PAULO FRONTIN 0,000000000000 0,604491761611 0,604491761611 

PEROBAL 0,011576654414 0,000000000000 0,011576654414 

PEROLA 0,027053005442 0,329427224899 0,356480230341 

PINHAIS 1,159810676552 0,000000000000 1,159810676552 

PINHALAO 0,000000000000 0,003585826266 0,003585826266 

PINHAO 0,000000000000 0,275014079607 0,275014079607 

PIRAI DO SUL 0,136683284283 0,187352189043 0,324035473326 

PIRAQUARA 7,518310047691 0,280493682838 7,798803730529 

PITANGA 0,000000000000 0,135269450691 0,135269450691 

PLANALTINA DO PARANA 0,000000000000 0,015783999867 0,015783999867 

PLANALTO 0,674687666708 0,000000000000 0,674687666708 

PONTA GROSSA 0,000000000000 0,178904017670 0,178904017670 

PONTAL DO PARANA 0,000000000000 0,058464600132 0,058464600132 

PORECATU 0,000000000000 0,002608307669 0,002608307669 

PORTO AMAZONAS 0,000000000000 0,043493288101 0,043493288101 

PORTO BARREIRO 0,000000000000 1,221380622031 1,221380622031 

PORTO RICO 0,000000000000 0,179194427251 0,179194427251 

PRUDENTOPOLIS 0,000000000000 0,176427272818 0,176427272818 

QUATIGUA 0,235395864836 0,000000000000 0,235395864836 

QUATRO BARRAS 1,748444370943 0,070008038033 1,818452408976 

QUEDAS DO IGUACU 0,000000000000 0,002905857089 0,002905857089 

QUERENCIA DO NORTE 0,000000000000 0,502677540518 0,502677540518 

QUINTA DO SOL 0,000000000000 0,045211083776 0,045211083776 

QUITANDINHA 0,000000000000 0,052339553017 0,052339553017 

RAMILANDIA 0,000000000000 0,104934621115 0,104934621115 

RANCHO ALEGRE 0,000000000000 0,012471875837 0,012471875837 

REBOUCAS 0,000000000000 0,229004500696 0,229004500696 

RENASCENCA 0,085477416418 0,000000000000 0,085477416418 

RESERVA 0,000000000000 0,003445463162 0,003445463162 

RESERVA DO IGUACU 0,000000000000 1,393511198264 1,393511198264 

RIBEIRAO CLARO 0,118607846018 0,000000000000 0,118607846018 

RIO AZUL 0,068024605962 0,071669556352 0,139694162314 

RIO BONITO DO IGUACU 0,000000000000 0,030737927367 0,030737927367 

RIO BRANCO DO IVAI 0,000000000000 0,092958275304 0,092958275304 

RIO BRANCO DO SUL 0,027638731647 0,000743618181 0,028382349828 

RIO NEGRO 0,000000000000 0,114296486945 0,114296486945 

ROLANDIA 1,527082767060 0,024301076185 1,551383843245 

RONCADOR 0,000000000000 0,026921054783 0,026921054783 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

SABAUDIA 0,628623714589 0,016138132714 0,644761847303 

SALTO DO LONTRA 0,000000000000 0,001882243679 0,001882243679 

SANTA AMELIA 0,000000000000 0,044741472752 0,044741472752 

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO 0,000000000000 0,113544151719 0,113544151719 

SANTA FE 0,000000000000 0,026907402560 0,026907402560 

SANTA HELENA 0,000000000000 0,106968456781 0,106968456781 

SANTA ISABEL DO IVAI 0,000000000000 0,013606808433 0,013606808433 

SANTA IZABEL DO OESTE 0,251753399036 0,000000000000 0,251753399036 

SANTA LUCIA 0,000000000000 0,022577313416 0,022577313416 

SANTA MARIA DO OESTE 0,000000000000 0,092364181762 0,092364181762 

SANTA MARIANA 0,000000000000 0,055600854553 0,055600854553 

SANTA MONICA 0,000000000000 0,168588875242 0,168588875242 

SANTA TEREZA DO OESTE 0,000000000000 0,093523085081 0,093523085081 

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 1,203970767595 0,072366725732 1,276337493327 

SANTO ANTONIO DA PLATINA 0,300161558811 0,010999405623 0,311160964435 

SANTO ANTONIO DO PARAISO 0,320861662675 0,000000000000 0,320861662675 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 0,037963876912 0,000000000000 0,037963876912 

SAO CARLOS DO IVAI 0,000000000000 0,006173055206 0,006173055206 

SAO JERONIMO DA SERRA 0,038865168640 0,135006124702 0,173871293342 

SAO JOAO 0,050896305814 0,000000000000 0,050896305814 

SAO JOAO DO TRIUNFO 0,000000000000 0,314508873310 0,314508873310 

SAO JORGE DO PATROCINIO 0,000000000000 1,992975437444 1,992975437444 

SAO JOSE DA BOA VISTA 0,000000000000 0,016851832500 0,016851832500 

SAO JOSE DOS PINHAIS 2,904402671405 0,118860312319 3,023262983724 

SAO MANOEL DO PARANA 0,000000000000 0,421893897392 0,421893897392 

SAO MATEUS DO SUL 0,000000000000 0,007911941925 0,007911941925 

SAO MIGUEL DO IGUACU 0,000000000000 0,258356146004 0,258356146004 

SAO PEDRO DO IGUACU 0,000000000000 0,017082147245 0,017082147245 

SAO PEDRO DO IVAI 0,000000000000 0,193012094823 0,193012094823 

SAO PEDRO DO PARANA 0,000000000000 0,317025974509 0,317025974509 

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 0,319854168414 0,000000000000 0,319854168414 

SAPOPEMA 0,000000000000 0,054597301091 0,054597301091 

SAUDADE DO IGUACU 0,010718260197 0,000000000000 0,010718260197 

SENGES 0,000000000000 0,119986203624 0,119986203624 

SERRANOPOLIS DO IGUACU 0,000000000000 1,224801411697 1,224801411697 

SIQUEIRA CAMPOS 0,287402035444 0,000000000000 0,287402035444 

TAMARANA 0,000000000000 0,412680859643 0,412680859643 

TAMBOARA 0,000000000000 0,004949218494 0,004949218494 

TAPIRA 0,000000000000 0,007568975347 0,007568975347 

TEIXEIRA SOARES 0,000000000000 0,033259902270 0,033259902270 

TELEMACO BORBA 0,000000000000 0,150179957681 0,150179957681 

TERRA RICA 0,000000000000 0,010828129088 0,010828129088 

TERRA ROXA 0,000000000000 0,141287428841 0,141287428841 
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AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
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(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

TIBAGI 0,000000000000 0,166122813320 0,166122813320 

TIJUCAS DO SUL 0,560125359437 0,124349952614 0,684475312052 

TOLEDO 0,009025235049 0,020700953743 0,029726188792 

TOMAZINA 0,000000000000 0,017163862446 0,017163862446 

TRES BARRAS DO PARANA 0,000000000000 0,209438719544 0,209438719544 

TUNAS DO PARANA 0,000000000000 0,221594575950 0,221594575950 

TUNEIRAS DO OESTE 0,000000000000 0,498333017148 0,498333017148 

TUPASSI 0,083879343221 0,000000000000 0,083879343221 

TURVO 0,000000000000 1,007052201623 1,007052201623 

UBIRATA 0,000000000000 0,027966603205 0,027966603205 

UMUARAMA 0,046817027477 0,173769999254 0,220587026730 

UNIAO DA VITORIA 0,000000000000 0,522857464520 0,522857464520 

URAI 0,040506514095 0,000000000000 0,040506514095 

VENTANIA 0,116451856010 0,000000000000 0,116451856010 

VERA CRUZ DO OESTE 0,000000000000 0,018384606740 0,018384606740 

VERE 0,000000000000 0,003676636836 0,003676636836 

VIRMOND 0,132261953901 0,000000000000 0,132261953901 

VITORINO 0,056934546489 0,000000000000 0,056934546489 

WENCESLAU BRAZ 0,016790630864 0,000000000000 0,016790630864 

XAMBRE 0,030735617339 0,102665469773 0,133401087112 

    
TOTAL 50,000000000000 50,000000000000 100,000000000000 
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Oficio – GAB (Minuta) 

 

Curitiba, 20 de junho de 2022.                     

 

 

Senhor Secretário: 

 

O Instituto Água e Terra encaminha, para apreciação e assinatura de Vossa Excelência, minuta de 

Resolução SEDEST, a qual estabelece para o ano de 2023 os Fatores Ambientais Provisórios de 

cada Município contemplado pela Lei Estadual Complementar nº 59, de 01 de outubro de 1991 e 

alterações posteriores. 

Solicitamos, após assinatura, a publicação no Diário Oficial do Estado, como também o 

encaminhamento de uma cópia da referida Resolução à Secretaria de Estado da Fazenda.  

 

 

 

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e apreço. 

 

Atenciosamente,  

 

 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 

Diretor-Presidente 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA  

Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST  

Curitiba – Paraná 
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RESOLUÇÃO SEDEST Nº __/2022 (Minuta) 

 

 

Estabelece os índices ambientais  
provisórios municipais de Fator  

Ambiental 2022/2023  

  

  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO, 

designado pelo Decreto Estadual nº 10.613, de 30 de março de 2022, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 19.848, de 3 de maio de 2019 e Lei nº 10.066, de 27 de 

julho de 1992 e alterações posteriores, em cumprimento ao disposto no Art. 6º da Lei 

Complementar nº 59, de 01 de outubro de 1991 e alterações posteriores, e no Art. 6º do Decreto 

Estadual nº 2.791, de 27 de dezembro de 1996 e alterações posteriores. 

RESOLVE:  

Art. 1º. Estabelecer os percentuais provisórios relativos à que cada município tem direito, de 

acordo com os cálculos efetuados pelo Instituto Água e Terra, conforme discriminado a seguir:  

 

FATORES AMBIENTAIS PROVISÓRIOS 

 

Curitiba, 20 de junho de 2022. 

 

Tabela 1. Fatores Ambientais Provisórios 2022/2023. 

MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

ABATIA 0,000000000000 0,008793203151 0,008793203151 

ADRIANOPOLIS 0,000000000000 0,721972679912 0,721972679912 

ALMIRANTE TAMANDARE 0,948055951506 0,000000000000 0,948055951506 

ALTAMIRA DO PARANA 0,000000000000 0,071638143039 0,071638143039 

ALTO PARAISO 0,000000000000 1,071258341743 1,071258341743 

ALTO PARANA 0,000000000000 0,037679532801 0,037679532801 

ALTO PIQUIRI 0,000000000000 0,000000000000 0,000000000000 

ALTONIA 0,005931558248 0,848302623795 0,854234182043 

ALVORADA DO SUL 0,000000000000 0,039563744545 0,039563744545 

AMAPORA 0,000000000000 0,022320988747 0,022320988747 

AMPERE 0,082774566158 0,000000000000 0,082774566158 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

ANAHY 0,000000000000 0,003723928470 0,003723928470 

ANTONINA 0,000000000000 1,443272712804 1,443272712804 

ANTONIO OLINTO 0,000000000000 0,064207467797 0,064207467797 

APUCARANA 0,684675102002 0,141126985419 0,825802087421 

ARAPONGAS 1,613163825111 0,009632278827 1,622796103938 

ARAPOTI 0,225497591883 0,016259948301 0,241757540184 

ARARUNA 0,000000000000 0,003474278478 0,003474278478 

ARAUCARIA 0,625521921057 0,061519314512 0,687041235569 

ASSAI 0,114273021498 0,000000000000 0,114273021498 

ASSIS CHATEAUBRIAND 0,000000000000 0,034602538554 0,034602538554 

ASTORGA 0,846366424652 0,000000000000 0,846366424652 

BALSA NOVA 0,000000000000 0,317854133805 0,317854133805 

BARBOSA FERRAZ 0,000000000000 0,442203435712 0,442203435712 

BARRA DO JACARE 0,000000000000 0,057247224910 0,057247224910 

BITURUNA 0,000000000000 0,574393968675 0,574393968675 

BOA VENTURA DE SAO ROQUE 0,000000000000 0,395109580571 0,395109580571 

BOCAIUVA DO SUL 0,245906303907 0,046818465068 0,292724768975 

BOM JESUS DO SUL 0,000000000000 0,023919191129 0,023919191129 

BOM SUCESSO 0,300571317269 0,000000000000 0,300571317269 

BOM SUCESSO DO SUL 0,000000000000 0,000000000000 0,000000000000 

CAFEZAL DO SUL 0,023325531583 0,191592458395 0,214917989979 

CAMBE 2,183481058494 0,024311448834 2,207792507328 

CAMBIRA 0,311242205042 0,000000000000 0,311242205042 

CAMPINA DA LAGOA 0,000000000000 0,014125274710 0,014125274710 

CAMPINA DO SIMAO 0,000000000000 1,220246343691 1,220246343691 

CAMPINA GRANDE DO SUL 0,839534347751 0,255236991767 1,094771339518 

CAMPO BONITO 0,000000000000 0,080915685573 0,080915685573 

CAMPO LARGO 1,719934983497 0,190696497430 1,910631480927 

CAMPO MAGRO 3,423524007680 0,000000000000 3,423524007680 

CAMPO MOURAO 0,000000000000 0,183837602881 0,183837602881 

CANDIDO DE ABREU 0,000000000000 0,149733003924 0,149733003924 

CANDOI 0,000000000000 0,005044223321 0,005044223321 

CAPANEMA 0,000000000000 0,245381667059 0,245381667059 

CAPITAO LEONIDAS MARQUES 0,000000000000 0,032850943714 0,032850943714 

CARAMBEI 2,130796097903 0,086456037908 2,217252135812 

CARLOPOLIS 0,071870897011 0,000000000000 0,071870897011 

CASCAVEL 0,000000000000 0,049891691288 0,049891691288 

CASTRO 2,599375513899 0,043758438719 2,643133952618 

CATANDUVAS 0,000000000000 0,000626040276 0,000626040276 

CENTENARIO DO SUL 0,000000000000 0,007248418739 0,007248418739 

CERRO AZUL 0,000000000000 0,007962076876 0,007962076876 

CEU AZUL 0,000000000000 1,554338854695 1,554338854695 

CHOPINZINHO 0,229565190181 0,299023098459 0,528588288640 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

CIANORTE 0,000000000000 0,866132142845 0,866132142845 

CLEVELANDIA 0,000000000000 0,725158002261 0,725158002261 

COLOMBO 0,498240972558 0,001233358072 0,499474330630 

CONGONHINHAS 0,386173271516 0,000000000000 0,386173271516 

CONTENDA 0,000000000000 0,003523964643 0,003523964643 

CORBELIA 0,000000000000 0,001026323778 0,001026323778 

CORNELIO PROCOPIO 0,419323305698 0,011362377520 0,430685683218 

CORONEL DOMINGOS SOARES 0,000000000000 0,196891107157 0,196891107157 

CORONEL VIVIDA 0,084831274204 0,078404979186 0,163236253389 

CORUMBATAI DO SUL 0,000000000000 0,085715135076 0,085715135076 

CRUZ MACHADO 0,000000000000 0,087041962536 0,087041962536 

CRUZEIRO DO OESTE 0,000000000000 0,024144315510 0,024144315510 

CRUZEIRO DO SUL 0,000000000000 0,004087795709 0,004087795709 

CURITIBA 0,000000000000 0,743903140487 0,743903140487 

CURIUVA 0,054964229186 0,000632567814 0,055596797001 

DIAMANTE DO NORTE 0,000000000000 0,435477286574 0,435477286574 

DIAMANTE D'OESTE 0,000000000000 0,283167384468 0,283167384468 

DOIS VIZINHOS 0,000000000000 0,000527097483 0,000527097483 

DOURADINA 0,000000000000 0,515193241693 0,515193241693 

ENGENHEIRO BELTRAO 0,000000000000 0,020400846510 0,020400846510 

ESPIGAO ALTO DO IGUACU 0,134198130588 0,548066783803 0,682264914391 

FAXINAL 0,000000000000 0,008352336244 0,008352336244 

FAZENDA RIO GRANDE 0,087555320110 0,023128311575 0,110683631686 

FENIX 0,000000000000 0,479945677379 0,479945677379 

FERNANDES PINHEIRO 0,817461182501 0,326859148860 1,144320331361 

FLOR DA SERRA DO SUL 1,023151608459 0,000994710703 1,024146319162 

FLORESTOPOLIS 0,000000000000 0,058868875226 0,058868875226 

FOZ DO IGUACU 0,000000000000 0,987220511903 0,987220511903 

FRANCISCO ALVES 0,000000000000 0,139178752191 0,139178752191 

FRANCISCO BELTRAO 0,000000000000 0,004108407458 0,004108407458 

GENERAL CARNEIRO 0,000000000000 0,793790501645 0,793790501645 

GOIOERE 0,000000000000 0,084271237231 0,084271237231 

GOIOXIM 0,000000000000 0,073370378482 0,073370378482 

GUAIRA 0,000000000000 0,139254145269 0,139254145269 

GUAMIRANGA 0,098651662241 0,000000000000 0,098651662241 

GUAPOREMA 0,000000000000 0,024914238628 0,024914238628 

GUARANIACU 0,000000000000 0,015437954168 0,015437954168 

GUARAPUAVA 0,041517554227 0,086052119111 0,127569673337 

GUARAQUECABA 0,000000000000 1,416796539632 1,416796539632 

GUARATUBA 0,000000000000 0,694180228110 0,694180228110 

HONORIO SERPA 0,000000000000 0,009598803049 0,009598803049 

IBAITI 0,045563525071 0,006144321520 0,051707846591 

IBIPORA 0,000000000000 0,010408018830 0,010408018830 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

ICARAIMA 0,000000000000 0,245638640929 0,245638640929 

IGUATU 0,000000000000 0,004046186882 0,004046186882 

IMBAU 0,000000000000 0,001204150694 0,001204150694 

IMBITUVA 0,000000000000 0,000068974655 0,000068974655 

INACIO MARTINS 0,000000000000 0,454325481739 0,454325481739 

IPIRANGA 0,000000000000 0,000538086678 0,000538086678 

IPORA 0,000000000000 0,147361586149 0,147361586149 

IRATI 0,399793737595 0,002107560071 0,401901297666 

IRETAMA 0,000000000000 0,227372037062 0,227372037062 

ITAGUAJE 0,000000000000 0,006070556505 0,006070556505 

ITAMBE 0,000000000000 0,013818533528 0,013818533528 

ITAUNA DO SUL 0,000000000000 0,027046279244 0,027046279244 

IVAI 0,000000000000 0,000520945100 0,000520945100 

IVAIPORA 0,000000000000 0,196423772355 0,196423772355 

IVATE 0,000000000000 0,065177458610 0,065177458610 

JABOTI 0,000000000000 0,015162637798 0,015162637798 

JACAREZINHO 0,000000000000 0,025855352312 0,025855352312 

JAGUARIAIVA 0,000000000000 0,229017049358 0,229017049358 

JANDAIA DO SUL 0,076162705411 0,000000000000 0,076162705411 

JAPIRA 0,048148141415 0,000000000000 0,048148141415 

JARDIM ALEGRE 0,046039477289 0,098111477985 0,144150955275 

JARDIM OLINDA 0,000000000000 0,038398692014 0,038398692014 

JATAIZINHO 0,000000000000 0,012725423172 0,012725423172 

JOAQUIM TAVORA 0,465798068475 0,000000000000 0,465798068475 

LAPA 0,000000000000 0,065691734730 0,065691734730 

LARANJAL 0,000000000000 0,005251124685 0,005251124685 

LINDOESTE 0,000000000000 0,076966564778 0,076966564778 

LOANDA 0,000000000000 0,028415751097 0,028415751097 

LOBATO 0,000000000000 0,083292620518 0,083292620518 

LONDRINA 0,494033313011 0,129798474737 0,623831787748 

LUIZIANA 0,000000000000 0,636218136808 0,636218136808 

LUNARDELLI 0,000000000000 0,872627219495 0,872627219495 

LUPIONOPOLIS 0,000000000000 0,284675872107 0,284675872107 

MALLET 0,000000000000 0,346146731312 0,346146731312 

MANDAGUARI 1,014955213474 0,001943734543 1,016898948017 

MANDIRITUBA 0,314878912390 0,000000000000 0,314878912390 

MANGUEIRINHA 0,000000000000 0,097907723287 0,097907723287 

MANOEL RIBAS 0,000000000000 0,075034243048 0,075034243048 

MARECHAL CANDIDO RONDON 0,000000000000 0,012615041927 0,012615041927 

MARIA HELENA 0,000000000000 0,076424496258 0,076424496258 

MARIALVA 0,343964735459 0,000000000000 0,343964735459 

MARILENA 0,000000000000 0,160463989039 0,160463989039 

MARINGA 0,000000000000 0,154531090680 0,154531090680 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

MARIOPOLIS 1,167646587299 0,000000000000 1,167646587299 

MARMELEIRO 0,760998286073 0,000000000000 0,760998286073 

MARQUINHO 0,000000000000 0,014081913310 0,014081913310 

MARUMBI 0,000000000000 0,100529482919 0,100529482919 

MATELANDIA 0,000000000000 0,884268720425 0,884268720425 

MATINHOS 0,000000000000 0,177688440453 0,177688440453 

MATO RICO 0,000000000000 1,701134335408 1,701134335408 

MAUA DA SERRA 0,000000000000 0,689733314876 0,689733314876 

MEDIANEIRA 0,000000000000 0,024987349519 0,024987349519 

MISSAL 0,000000000000 0,003910554194 0,003910554194 

MORRETES 0,000000000000 0,570402371255 0,570402371255 

NOVA AMERICA DA COLINA 0,270229936536 0,000000000000 0,270229936536 

NOVA AURORA 0,000000000000 0,016684403717 0,016684403717 

NOVA CANTU 0,000000000000 0,159828694681 0,159828694681 

NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 0,224388879832 0,000000000000 0,224388879832 

NOVA FATIMA 0,204363529595 0,000000000000 0,204363529595 

NOVA LARANJEIRAS 0,000000000000 0,324613586711 0,324613586711 

NOVA LONDRINA 0,000000000000 0,046118258981 0,046118258981 

NOVA TEBAS 0,000000000000 0,779850242066 0,779850242066 

ORTIGUEIRA 0,000000000000 0,034902544620 0,034902544620 

OURO VERDE DO OESTE 0,000000000000 0,005836155918 0,005836155918 

PALMAS 0,000000000000 0,053803362738 0,053803362738 

PALMEIRA 0,000000000000 0,093936075349 0,093936075349 

PALMITAL 0,000000000000 0,411789670780 0,411789670780 

PALOTINA 0,000000000000 0,034744409649 0,034744409649 

PARAISO DO NORTE 0,000000000000 0,145852238518 0,145852238518 

PARANAGUA 0,463784412063 0,451206780233 0,914991192296 

PARANAVAI 0,000000000000 0,016139604281 0,016139604281 

PATO BRANCO 0,000000000000 0,034468477642 0,034468477642 

PAULA FREITAS 0,000000000000 0,805645351469 0,805645351469 

PAULO FRONTIN 0,000000000000 0,604491761611 0,604491761611 

PEROBAL 0,011576654414 0,000000000000 0,011576654414 

PEROLA 0,027053005442 0,329427224899 0,356480230341 

PINHAIS 1,159810676552 0,000000000000 1,159810676552 

PINHALAO 0,000000000000 0,003585826266 0,003585826266 

PINHAO 0,000000000000 0,275014079607 0,275014079607 

PIRAI DO SUL 0,136683284283 0,187352189043 0,324035473326 

PIRAQUARA 7,518310047691 0,280493682838 7,798803730529 

PITANGA 0,000000000000 0,135269450691 0,135269450691 

PLANALTINA DO PARANA 0,000000000000 0,015783999867 0,015783999867 

PLANALTO 0,674687666708 0,000000000000 0,674687666708 

PONTA GROSSA 0,000000000000 0,178904017670 0,178904017670 

PONTAL DO PARANA 0,000000000000 0,058464600132 0,058464600132 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

PORECATU 0,000000000000 0,002608307669 0,002608307669 

PORTO AMAZONAS 0,000000000000 0,043493288101 0,043493288101 

PORTO BARREIRO 0,000000000000 1,221380622031 1,221380622031 

PORTO RICO 0,000000000000 0,179194427251 0,179194427251 

PRUDENTOPOLIS 0,000000000000 0,176427272818 0,176427272818 

QUATIGUA 0,235395864836 0,000000000000 0,235395864836 

QUATRO BARRAS 1,748444370943 0,070008038033 1,818452408976 

QUEDAS DO IGUACU 0,000000000000 0,002905857089 0,002905857089 

QUERENCIA DO NORTE 0,000000000000 0,502677540518 0,502677540518 

QUINTA DO SOL 0,000000000000 0,045211083776 0,045211083776 

QUITANDINHA 0,000000000000 0,052339553017 0,052339553017 

RAMILANDIA 0,000000000000 0,104934621115 0,104934621115 

RANCHO ALEGRE 0,000000000000 0,012471875837 0,012471875837 

REBOUCAS 0,000000000000 0,229004500696 0,229004500696 

RENASCENCA 0,085477416418 0,000000000000 0,085477416418 

RESERVA 0,000000000000 0,003445463162 0,003445463162 

RESERVA DO IGUACU 0,000000000000 1,393511198264 1,393511198264 

RIBEIRAO CLARO 0,118607846018 0,000000000000 0,118607846018 

RIO AZUL 0,068024605962 0,071669556352 0,139694162314 

RIO BONITO DO IGUACU 0,000000000000 0,030737927367 0,030737927367 

RIO BRANCO DO IVAI 0,000000000000 0,092958275304 0,092958275304 

RIO BRANCO DO SUL 0,027638731647 0,000743618181 0,028382349828 

RIO NEGRO 0,000000000000 0,114296486945 0,114296486945 

ROLANDIA 1,527082767060 0,024301076185 1,551383843245 

RONCADOR 0,000000000000 0,026921054783 0,026921054783 

SABAUDIA 0,628623714589 0,016138132714 0,644761847303 

SALTO DO LONTRA 0,000000000000 0,001882243679 0,001882243679 

SANTA AMELIA 0,000000000000 0,044741472752 0,044741472752 

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO 0,000000000000 0,113544151719 0,113544151719 

SANTA FE 0,000000000000 0,026907402560 0,026907402560 

SANTA HELENA 0,000000000000 0,106968456781 0,106968456781 

SANTA ISABEL DO IVAI 0,000000000000 0,013606808433 0,013606808433 

SANTA IZABEL DO OESTE 0,251753399036 0,000000000000 0,251753399036 

SANTA LUCIA 0,000000000000 0,022577313416 0,022577313416 

SANTA MARIA DO OESTE 0,000000000000 0,092364181762 0,092364181762 

SANTA MARIANA 0,000000000000 0,055600854553 0,055600854553 

SANTA MONICA 0,000000000000 0,168588875242 0,168588875242 

SANTA TEREZA DO OESTE 0,000000000000 0,093523085081 0,093523085081 

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 1,203970767595 0,072366725732 1,276337493327 

SANTO ANTONIO DA PLATINA 0,300161558811 0,010999405623 0,311160964435 

SANTO ANTONIO DO PARAISO 0,320861662675 0,000000000000 0,320861662675 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 0,037963876912 0,000000000000 0,037963876912 

SAO CARLOS DO IVAI 0,000000000000 0,006173055206 0,006173055206 
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MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

SAO JERONIMO DA SERRA 0,038865168640 0,135006124702 0,173871293342 

SAO JOAO 0,050896305814 0,000000000000 0,050896305814 

SAO JOAO DO TRIUNFO 0,000000000000 0,314508873310 0,314508873310 

SAO JORGE DO PATROCINIO 0,000000000000 1,992975437444 1,992975437444 

SAO JOSE DA BOA VISTA 0,000000000000 0,016851832500 0,016851832500 

SAO JOSE DOS PINHAIS 2,904402671405 0,118860312319 3,023262983724 

SAO MANOEL DO PARANA 0,000000000000 0,421893897392 0,421893897392 

SAO MATEUS DO SUL 0,000000000000 0,007911941925 0,007911941925 

SAO MIGUEL DO IGUACU 0,000000000000 0,258356146004 0,258356146004 

SAO PEDRO DO IGUACU 0,000000000000 0,017082147245 0,017082147245 

SAO PEDRO DO IVAI 0,000000000000 0,193012094823 0,193012094823 

SAO PEDRO DO PARANA 0,000000000000 0,317025974509 0,317025974509 

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 0,319854168414 0,000000000000 0,319854168414 

SAPOPEMA 0,000000000000 0,054597301091 0,054597301091 

SAUDADE DO IGUACU 0,010718260197 0,000000000000 0,010718260197 

SENGES 0,000000000000 0,119986203624 0,119986203624 

SERRANOPOLIS DO IGUACU 0,000000000000 1,224801411697 1,224801411697 

SIQUEIRA CAMPOS 0,287402035444 0,000000000000 0,287402035444 

TAMARANA 0,000000000000 0,412680859643 0,412680859643 

TAMBOARA 0,000000000000 0,004949218494 0,004949218494 

TAPIRA 0,000000000000 0,007568975347 0,007568975347 

TEIXEIRA SOARES 0,000000000000 0,033259902270 0,033259902270 

TELEMACO BORBA 0,000000000000 0,150179957681 0,150179957681 

TERRA RICA 0,000000000000 0,010828129088 0,010828129088 

TERRA ROXA 0,000000000000 0,141287428841 0,141287428841 

TIBAGI 0,000000000000 0,166122813320 0,166122813320 

TIJUCAS DO SUL 0,560125359437 0,124349952614 0,684475312052 

TOLEDO 0,009025235049 0,020700953743 0,029726188792 

TOMAZINA 0,000000000000 0,017163862446 0,017163862446 

TRES BARRAS DO PARANA 0,000000000000 0,209438719544 0,209438719544 

TUNAS DO PARANA 0,000000000000 0,221594575950 0,221594575950 

TUNEIRAS DO OESTE 0,000000000000 0,498333017148 0,498333017148 

TUPASSI 0,083879343221 0,000000000000 0,083879343221 

TURVO 0,000000000000 1,007052201623 1,007052201623 

UBIRATA 0,000000000000 0,027966603205 0,027966603205 

UMUARAMA 0,046817027477 0,173769999254 0,220587026730 

UNIAO DA VITORIA 0,000000000000 0,522857464520 0,522857464520 

URAI 0,040506514095 0,000000000000 0,040506514095 

VENTANIA 0,116451856010 0,000000000000 0,116451856010 

VERA CRUZ DO OESTE 0,000000000000 0,018384606740 0,018384606740 

VERE 0,000000000000 0,003676636836 0,003676636836 

VIRMOND 0,132261953901 0,000000000000 0,132261953901 

VITORINO 0,056934546489 0,000000000000 0,056934546489 



                                                      
 

  
     
  
 
 
 
 

Rua Engenheiros Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100                                                                           8 

MUNICÍPIO 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 
MANANCIAIS DE 

ABASTECIMENTO 
(%) 

ÍNDICE 
AMBIENTAL POR 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

(%) 

FATOR AMBIENTAL 
(%) 

WENCESLAU BRAZ 0,016790630864 0,000000000000 0,016790630864 

XAMBRE 0,030735617339 0,102665469773 0,133401087112 
    

TOTAL 50,000000000000 50,000000000000 100,000000000000 

 
Nota: O Fator Ambiental é formado pela soma dos dois índices ambientais, produzidos 

pelas Unidades de Conservação e pelos Mananciais de Abastecimento.  

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Curitiba, XX de junho de 2022. 

 

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Felipe Zeraik Lima" <felipe.zeraik@sefa.pr.gov.br>

Para:
"ICMS Ecologico" <icmsecologico@iat.pr.gov.br>, "Patricia Accioly Calderari da Rosa"
<patriciacalderari@iat.pr.gov.br>, "Joao Lech Samek" <joaosamek@iat.pr.gov.br>

Com Cópia: "Luis Fernando Gomes Claro" <luis.claro@residentes.sefa.pr.gov.br>

Data: 22/06/2022 09:02

Assunto: RE: Fatores Ambientais Provisórios 2022/2023

Anexos: FA_2023_provisório.xlsx (21.86 KB)

Prezados (a), bom dia!

Agradecemos o envio e acusamos recebimento.

At.te,
Felipe Zeraik Lima
Auditor Fiscal - Índice de Participação dos Municípios (IPM)
SEFA/ AAET/ IPM

(41) 3235-8073
felipe.zeraik@sefa.pr.gov.br
Av. Vicente Machado 445 4º andar
80420-010 | Centro | Curitiba/PR

De: ICMS Ecologico <icmsecologico@iat.pr.gov.br> 
Enviado: terça-feira, 21 de junho de 2022 18:25 
Para: Felipe Zeraik Lima <felipe.zeraik@sefa.pr.gov.br> 
Cc: Patricia Accioly Calderari da Rosa <patriciacalderari@iat.pr.gov.br>; Joao Lech Samek
<joaosamek@iat.pr.gov.br> 
Assunto: Fatores Ambientais Provisórios 2022/2023
 
Prezado Felipe,

Segue em anexo planilha contendo os Fatores Ambientais Provisórios para 2023,
gerados a partir de dados de Mananciais de Abastecimento (IAT/DISAR) e de Unidades
de Conservação (IAT/DIPAN). Os referidos Fatores Ambientais encontram-se
protocolados sob o n. 18.613.949-6, foram hoje validados pelas equipes DISAR e
DIPAN e encaminhados ao Gabinete do Diretor-Presidente do IAT.

Ficamos à disposição,
Att.

Equipe ICMS Ecológico
Diretoria do Patrimônio Natural / Gerência de Biodiversidade 
Instituto Água e Terra

(41) 3213-3463
icmsecologico@iat.pr.gov.br

Rua Engenheiros Rebouças, 1206
Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215-100
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Flor da Serra do Sul 0,0034289959 0,9547068400 0,9581358358 0,0013642455 1,0648694925 1,0662337380 0,0012146757 1,0018277055 1,0030423812

5.830,44 4.808.772,99 4.814.603,43
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Resolução SEDEST 37 - 29 de Junho de 2022

Publicado no Diário Oficial nº. 11207 de 30 de Junho de 2022 

Súmula: Estabelece os índices ambientais provisórios municipais de Fator Ambiental 2022/2023. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO, designado pelo
Decreto Estadual nº 10.613, de 30 de março de 2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Estadual nº 19.848, de 3 de maio de 2019 e Lei nº 10.066, de 27 de julho de 1992 e alterações posteriores,
em cumprimento ao disposto no Art. 6º da Lei Complementar nº 59, de 01 de outubro de 1991 e alterações
posteriores, e no Art. 6º do Decreto Estadual nº 2.791, de 27 de dezembro de 1996 e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os percentuais provisórios relativos à que cada município tem direito, de acordo
com os cálculos efetuados pelo Instituto Água e Terra, conforme discriminado a seguir: 

FATORES AMBIENTAIS PROVISÓRIOS 

Tabela 1. Fatores Ambientais Provisórios 2022/2023.

MUNICÍPIO

ÍNDICE
AMBIENTAL POR
MANANCIAIS DE
ABASTECIMENTO
(%)

ÍNDICE
AMBIENTAL POR
UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
(%)

FATOR AMBIENTAL
(%)

ABATIA 0,000000000000 0,008793203151 0,008793203151

ADRIANOPOLIS 0,000000000000 0,721972679912 0,721972679912

ALMIRANTE TAMANDARE 0,948055951506 0,000000000000 0,948055951506

ALTAMIRA DO PARANA 0,000000000000 0,071638143039 0,071638143039

ALTO PARAISO 0,000000000000 1,071258341743 1,071258341743

ALTO PARANA 0,000000000000 0,037679532801 0,037679532801

ALTO PIQUIRI 0,000000000000 0,000000000000 0,000000000000

ALTONIA 0,005931558248 0,848302623795 0,854234182043

ALVORADA DO SUL 0,000000000000 0,039563744545 0,039563744545

AMAPORA 0,000000000000 0,022320988747 0,022320988747

AMPERE 0,082774566158 0,000000000000 0,082774566158

ANAHY 0,000000000000 0,003723928470 0,003723928470

ANTONINA 0,000000000000 1,443272712804 1,443272712804

ANTONIO OLINTO 0,000000000000 0,064207467797 0,064207467797

APUCARANA 0,684675102002 0,141126985419 0,825802087421

ARAPONGAS 1,613163825111 0,009632278827 1,622796103938

ARAPOTI 0,225497591883 0,016259948301 0,241757540184

ARARUNA 0,000000000000 0,003474278478 0,003474278478

ARAUCARIA 0,625521921057 0,061519314512 0,687041235569

ASSAI 0,114273021498 0,000000000000 0,114273021498

Alterado   Compilado   Original   
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ASSIS CHATEAUBRIAND 0,000000000000 0,034602538554 0,034602538554

ASTORGA 0,846366424652 0,000000000000 0,846366424652

BALSA NOVA 0,000000000000 0,317854133805 0,317854133805

BARBOSA FERRAZ 0,000000000000 0,442203435712 0,442203435712

BARRA DO JACARE 0,000000000000 0,057247224910 0,057247224910

BITURUNA 0,000000000000 0,574393968675 0,574393968675

BOA VENTURA DE SAO ROQUE 0,000000000000 0,395109580571 0,395109580571

BOCAIUVA DO SUL 0,245906303907 0,046818465068 0,292724768975

BOM JESUS DO SUL 0,000000000000 0,023919191129 0,023919191129

BOM SUCESSO 0,300571317269 0,000000000000 0,300571317269

BOM SUCESSO DO SUL 0,000000000000 0,000000000000 0,000000000000

CAFEZAL DO SUL 0,023325531583 0,191592458395 0,214917989979

CAMBE 2,183481058494 0,024311448834 2,207792507328

CAMBIRA 0,311242205042 0,000000000000 0,311242205042

CAMPINA DA LAGOA 0,000000000000 0,014125274710 0,014125274710

CAMPINA DO SIMAO 0,000000000000 1,220246343691 1,220246343691

CAMPINA GRANDE DO SUL 0,839534347751 0,255236991767 1,094771339518

CAMPO BONITO 0,000000000000 0,080915685573 0,080915685573

CAMPO LARGO 1,719934983497 0,190696497430 1,910631480927

CAMPO MAGRO 3,423524007680 0,000000000000 3,423524007680

CAMPO MOURAO 0,000000000000 0,183837602881 0,183837602881

CANDIDO DE ABREU 0,000000000000 0,149733003924 0,149733003924

CANDOI 0,000000000000 0,005044223321 0,005044223321

CAPANEMA 0,000000000000 0,245381667059 0,245381667059

CAPITAO LEONIDAS MARQUES 0,000000000000 0,032850943714 0,032850943714

CARAMBEI 2,130796097903 0,086456037908 2,217252135812

CARLOPOLIS 0,071870897011 0,000000000000 0,071870897011

CASCAVEL 0,000000000000 0,049891691288 0,049891691288

CASTRO 2,599375513899 0,043758438719 2,643133952618

CATANDUVAS 0,000000000000 0,000626040276 0,000626040276

CENTENARIO DO SUL 0,000000000000 0,007248418739 0,007248418739

CERRO AZUL 0,000000000000 0,007962076876 0,007962076876

CEU AZUL 0,000000000000 1,554338854695 1,554338854695

CHOPINZINHO 0,229565190181 0,299023098459 0,528588288640

CIANORTE 0,000000000000 0,866132142845 0,866132142845

CLEVELANDIA 0,000000000000 0,725158002261 0,725158002261

COLOMBO 0,498240972558 0,001233358072 0,499474330630

CONGONHINHAS 0,386173271516 0,000000000000 0,386173271516

CONTENDA 0,000000000000 0,003523964643 0,003523964643

CORBELIA 0,000000000000 0,001026323778 0,001026323778

CORNELIO PROCOPIO 0,419323305698 0,011362377520 0,430685683218

CORONEL DOMINGOS SOARES 0,000000000000 0,196891107157 0,196891107157

CORONEL VIVIDA 0,084831274204 0,078404979186 0,163236253389

CORUMBATAI DO SUL 0,000000000000 0,085715135076 0,085715135076

CRUZ MACHADO 0,000000000000 0,087041962536 0,087041962536

CRUZEIRO DO OESTE 0,000000000000 0,024144315510 0,024144315510
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CRUZEIRO DO SUL 0,000000000000 0,004087795709 0,004087795709

CURITIBA 0,000000000000 0,743903140487 0,743903140487

CURIUVA 0,054964229186 0,000632567814 0,055596797001

DIAMANTE DO NORTE 0,000000000000 0,435477286574 0,435477286574

DIAMANTE D'OESTE 0,000000000000 0,283167384468 0,283167384468

DOIS VIZINHOS 0,000000000000 0,000527097483 0,000527097483

DOURADINA 0,000000000000 0,515193241693 0,515193241693

ENGENHEIRO BELTRAO 0,000000000000 0,020400846510 0,020400846510

ESPIGAO ALTO DO IGUACU 0,134198130588 0,548066783803 0,682264914391

FAXINAL 0,000000000000 0,008352336244 0,008352336244

FAZENDA RIO GRANDE 0,087555320110 0,023128311575 0,110683631686

FENIX 0,000000000000 0,479945677379 0,479945677379

FERNANDES PINHEIRO 0,817461182501 0,326859148860 1,144320331361

FLOR DA SERRA DO SUL 1,023151608459 0,000994710703 1,024146319162

FLORESTOPOLIS 0,000000000000 0,058868875226 0,058868875226

FOZ DO IGUACU 0,000000000000 0,987220511903 0,987220511903

FRANCISCO ALVES 0,000000000000 0,139178752191 0,139178752191

FRANCISCO BELTRAO 0,000000000000 0,004108407458 0,004108407458

GENERAL CARNEIRO 0,000000000000 0,793790501645 0,793790501645

GOIOERE 0,000000000000 0,084271237231 0,084271237231

GOIOXIM 0,000000000000 0,073370378482 0,073370378482

GUAIRA 0,000000000000 0,139254145269 0,139254145269

GUAMIRANGA 0,098651662241 0,000000000000 0,098651662241

GUAPOREMA 0,000000000000 0,024914238628 0,024914238628

GUARANIACU 0,000000000000 0,015437954168 0,015437954168

GUARAPUAVA 0,041517554227 0,086052119111 0,127569673337

GUARAQUECABA 0,000000000000 1,416796539632 1,416796539632

GUARATUBA 0,000000000000 0,694180228110 0,694180228110

HONORIO SERPA 0,000000000000 0,009598803049 0,009598803049

IBAITI 0,045563525071 0,006144321520 0,051707846591

IBIPORA 0,000000000000 0,010408018830 0,010408018830

ICARAIMA 0,000000000000 0,245638640929 0,245638640929

IGUATU 0,000000000000 0,004046186882 0,004046186882

IMBAU 0,000000000000 0,001204150694 0,001204150694

IMBITUVA 0,000000000000 0,000068974655 0,000068974655

INACIO MARTINS 0,000000000000 0,454325481739 0,454325481739

IPIRANGA 0,000000000000 0,000538086678 0,000538086678

IPORA 0,000000000000 0,147361586149 0,147361586149

IRATI 0,399793737595 0,002107560071 0,401901297666

IRETAMA 0,000000000000 0,227372037062 0,227372037062

ITAGUAJE 0,000000000000 0,006070556505 0,006070556505

ITAMBE 0,000000000000 0,013818533528 0,013818533528

ITAUNA DO SUL 0,000000000000 0,027046279244 0,027046279244

IVAI 0,000000000000 0,000520945100 0,000520945100

IVAIPORA 0,000000000000 0,196423772355 0,196423772355

IVATE 0,000000000000 0,065177458610 0,065177458610
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JABOTI 0,000000000000 0,015162637798 0,015162637798

JACAREZINHO 0,000000000000 0,025855352312 0,025855352312

JAGUARIAIVA 0,000000000000 0,229017049358 0,229017049358

JANDAIA DO SUL 0,076162705411 0,000000000000 0,076162705411

JAPIRA 0,048148141415 0,000000000000 0,048148141415

JARDIM ALEGRE 0,046039477289 0,098111477985 0,144150955275

JARDIM OLINDA 0,000000000000 0,038398692014 0,038398692014

JATAIZINHO 0,000000000000 0,012725423172 0,012725423172

JOAQUIM TAVORA 0,465798068475 0,000000000000 0,465798068475

LAPA 0,000000000000 0,065691734730 0,065691734730

LARANJAL 0,000000000000 0,005251124685 0,005251124685

LINDOESTE 0,000000000000 0,076966564778 0,076966564778

LOANDA 0,000000000000 0,028415751097 0,028415751097

LOBATO 0,000000000000 0,083292620518 0,083292620518

LONDRINA 0,494033313011 0,129798474737 0,623831787748

LUIZIANA 0,000000000000 0,636218136808 0,636218136808

LUNARDELLI 0,000000000000 0,872627219495 0,872627219495

LUPIONOPOLIS 0,000000000000 0,284675872107 0,284675872107

MALLET 0,000000000000 0,346146731312 0,346146731312

MANDAGUARI 1,014955213474 0,001943734543 1,016898948017

MANDIRITUBA 0,314878912390 0,000000000000 0,314878912390

MANGUEIRINHA 0,000000000000 0,097907723287 0,097907723287

MANOEL RIBAS 0,000000000000 0,075034243048 0,075034243048

MARECHAL CANDIDO RONDON 0,000000000000 0,012615041927 0,012615041927

MARIA HELENA 0,000000000000 0,076424496258 0,076424496258

MARIALVA 0,343964735459 0,000000000000 0,343964735459

MARILENA 0,000000000000 0,160463989039 0,160463989039

MARINGA 0,000000000000 0,154531090680 0,154531090680

MARIOPOLIS 1,167646587299 0,000000000000 1,167646587299

MARMELEIRO 0,760998286073 0,000000000000 0,760998286073

MARQUINHO 0,000000000000 0,014081913310 0,014081913310

MARUMBI 0,000000000000 0,100529482919 0,100529482919

MATELANDIA 0,000000000000 0,884268720425 0,884268720425

MATINHOS 0,000000000000 0,177688440453 0,177688440453

MATO RICO 0,000000000000 1,701134335408 1,701134335408

MAUA DA SERRA 0,000000000000 0,689733314876 0,689733314876

MEDIANEIRA 0,000000000000 0,024987349519 0,024987349519

MISSAL 0,000000000000 0,003910554194 0,003910554194

MORRETES 0,000000000000 0,570402371255 0,570402371255

NOVA AMERICA DA COLINA 0,270229936536 0,000000000000 0,270229936536

NOVA AURORA 0,000000000000 0,016684403717 0,016684403717

NOVA CANTU 0,000000000000 0,159828694681 0,159828694681

NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 0,224388879832 0,000000000000 0,224388879832

NOVA FATIMA 0,204363529595 0,000000000000 0,204363529595

NOVA LARANJEIRAS 0,000000000000 0,324613586711 0,324613586711

NOVA LONDRINA 0,000000000000 0,046118258981 0,046118258981
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NOVA TEBAS 0,000000000000 0,779850242066 0,779850242066

ORTIGUEIRA 0,000000000000 0,034902544620 0,034902544620

OURO VERDE DO OESTE 0,000000000000 0,005836155918 0,005836155918

PALMAS 0,000000000000 0,053803362738 0,053803362738

PALMEIRA 0,000000000000 0,093936075349 0,093936075349

PALMITAL 0,000000000000 0,411789670780 0,411789670780

PALOTINA 0,000000000000 0,034744409649 0,034744409649

PARAISO DO NORTE 0,000000000000 0,145852238518 0,145852238518

PARANAGUA 0,463784412063 0,451206780233 0,914991192296

PARANAVAI 0,000000000000 0,016139604281 0,016139604281

PATO BRANCO 0,000000000000 0,034468477642 0,034468477642

PAULA FREITAS 0,000000000000 0,805645351469 0,805645351469

PAULO FRONTIN 0,000000000000 0,604491761611 0,604491761611

PEROBAL 0,011576654414 0,000000000000 0,011576654414

PEROLA 0,027053005442 0,329427224899 0,356480230341

PINHAIS 1,159810676552 0,000000000000 1,159810676552

PINHALAO 0,000000000000 0,003585826266 0,003585826266

PINHAO 0,000000000000 0,275014079607 0,275014079607

PIRAI DO SUL 0,136683284283 0,187352189043 0,324035473326

PIRAQUARA 7,518310047691 0,280493682838 7,798803730529

PITANGA 0,000000000000 0,135269450691 0,135269450691

PLANALTINA DO PARANA 0,000000000000 0,015783999867 0,015783999867

PLANALTO 0,674687666708 0,000000000000 0,674687666708

PONTA GROSSA 0,000000000000 0,178904017670 0,178904017670

PONTAL DO PARANA 0,000000000000 0,058464600132 0,058464600132

PORECATU 0,000000000000 0,002608307669 0,002608307669

PORTO AMAZONAS 0,000000000000 0,043493288101 0,043493288101

PORTO BARREIRO 0,000000000000 1,221380622031 1,221380622031

PORTO RICO 0,000000000000 0,179194427251 0,179194427251

PRUDENTOPOLIS 0,000000000000 0,176427272818 0,176427272818

QUATIGUA 0,235395864836 0,000000000000 0,235395864836

QUATRO BARRAS 1,748444370943 0,070008038033 1,818452408976

QUEDAS DO IGUACU 0,000000000000 0,002905857089 0,002905857089

QUERENCIA DO NORTE 0,000000000000 0,502677540518 0,502677540518

QUINTA DO SOL 0,000000000000 0,045211083776 0,045211083776

QUITANDINHA 0,000000000000 0,052339553017 0,052339553017

RAMILANDIA 0,000000000000 0,104934621115 0,104934621115

RANCHO ALEGRE 0,000000000000 0,012471875837 0,012471875837

REBOUCAS 0,000000000000 0,229004500696 0,229004500696

RENASCENCA 0,085477416418 0,000000000000 0,085477416418

RESERVA 0,000000000000 0,003445463162 0,003445463162

RESERVA DO IGUACU 0,000000000000 1,393511198264 1,393511198264

RIBEIRAO CLARO 0,118607846018 0,000000000000 0,118607846018

RIO AZUL 0,068024605962 0,071669556352 0,139694162314

RIO BONITO DO IGUACU 0,000000000000 0,030737927367 0,030737927367



04/07/2022 10:09 https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267176&indice=1&totalRegistros=1&dt=4…

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=267176&indice=1&totalRegistros=1&dt=4.6.2022.10.9.49.571 6/7

RIO BRANCO DO IVAI 0,000000000000 0,092958275304 0,092958275304

RIO BRANCO DO SUL 0,027638731647 0,000743618181 0,028382349828

RIO NEGRO 0,000000000000 0,114296486945 0,114296486945

ROLANDIA 1,527082767060 0,024301076185 1,551383843245

RONCADOR 0,000000000000 0,026921054783 0,026921054783

SABAUDIA 0,628623714589 0,016138132714 0,644761847303

SALTO DO LONTRA 0,000000000000 0,001882243679 0,001882243679

SANTA AMELIA 0,000000000000 0,044741472752 0,044741472752

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO 0,000000000000 0,113544151719 0,113544151719

SANTA FE 0,000000000000 0,026907402560 0,026907402560

SANTA HELENA 0,000000000000 0,106968456781 0,106968456781

SANTA ISABEL DO IVAI 0,000000000000 0,013606808433 0,013606808433

SANTA IZABEL DO OESTE 0,251753399036 0,000000000000 0,251753399036

SANTA LUCIA 0,000000000000 0,022577313416 0,022577313416

SANTA MARIA DO OESTE 0,000000000000 0,092364181762 0,092364181762

SANTA MARIANA 0,000000000000 0,055600854553 0,055600854553

SANTA MONICA 0,000000000000 0,168588875242 0,168588875242

SANTA TEREZA DO OESTE 0,000000000000 0,093523085081 0,093523085081

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 1,203970767595 0,072366725732 1,276337493327

SANTO ANTONIO DA PLATINA 0,300161558811 0,010999405623 0,311160964435

SANTO ANTONIO DO PARAISO 0,320861662675 0,000000000000 0,320861662675

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 0,037963876912 0,000000000000 0,037963876912

SAO CARLOS DO IVAI 0,000000000000 0,006173055206 0,006173055206

SAO JERONIMO DA SERRA 0,038865168640 0,135006124702 0,173871293342

SAO JOAO 0,050896305814 0,000000000000 0,050896305814

SAO JOAO DO TRIUNFO 0,000000000000 0,314508873310 0,314508873310

SAO JORGE DO PATROCINIO 0,000000000000 1,992975437444 1,992975437444

SAO JOSE DA BOA VISTA 0,000000000000 0,016851832500 0,016851832500

SAO JOSE DOS PINHAIS 2,904402671405 0,118860312319 3,023262983724

SAO MANOEL DO PARANA 0,000000000000 0,421893897392 0,421893897392

SAO MATEUS DO SUL 0,000000000000 0,007911941925 0,007911941925

SAO MIGUEL DO IGUACU 0,000000000000 0,258356146004 0,258356146004

SAO PEDRO DO IGUACU 0,000000000000 0,017082147245 0,017082147245

SAO PEDRO DO IVAI 0,000000000000 0,193012094823 0,193012094823

SAO PEDRO DO PARANA 0,000000000000 0,317025974509 0,317025974509

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 0,319854168414 0,000000000000 0,319854168414

SAPOPEMA 0,000000000000 0,054597301091 0,054597301091

SAUDADE DO IGUACU 0,010718260197 0,000000000000 0,010718260197

SENGES 0,000000000000 0,119986203624 0,119986203624

SERRANOPOLIS DO IGUACU 0,000000000000 1,224801411697 1,224801411697

SIQUEIRA CAMPOS 0,287402035444 0,000000000000 0,287402035444

TAMARANA 0,000000000000 0,412680859643 0,412680859643

TAMBOARA 0,000000000000 0,004949218494 0,004949218494

TAPIRA 0,000000000000 0,007568975347 0,007568975347

TEIXEIRA SOARES 0,000000000000 0,033259902270 0,033259902270

TELEMACO BORBA 0,000000000000 0,150179957681 0,150179957681
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topo

© Casa Civil do Governo do Estado do Paraná 
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n 
80530-909 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná

TERRA RICA 0,000000000000 0,010828129088 0,010828129088

TERRA ROXA 0,000000000000 0,141287428841 0,141287428841

TIBAGI 0,000000000000 0,166122813320 0,166122813320

TIJUCAS DO SUL 0,560125359437 0,124349952614 0,684475312052

TOLEDO 0,009025235049 0,020700953743 0,029726188792

TOMAZINA 0,000000000000 0,017163862446 0,017163862446

TRES BARRAS DO PARANA 0,000000000000 0,209438719544 0,209438719544

TUNAS DO PARANA 0,000000000000 0,221594575950 0,221594575950

TUNEIRAS DO OESTE 0,000000000000 0,498333017148 0,498333017148

TUPASSI 0,083879343221 0,000000000000 0,083879343221

TURVO 0,000000000000 1,007052201623 1,007052201623

UBIRATA 0,000000000000 0,027966603205 0,027966603205

UMUARAMA 0,046817027477 0,173769999254 0,220587026730

UNIAO DA VITORIA 0,000000000000 0,522857464520 0,522857464520

URAI 0,040506514095 0,000000000000 0,040506514095

VENTANIA 0,116451856010 0,000000000000 0,116451856010

VERA CRUZ DO OESTE 0,000000000000 0,018384606740 0,018384606740

VERE 0,000000000000 0,003676636836 0,003676636836

VIRMOND 0,132261953901 0,000000000000 0,132261953901

VITORINO 0,056934546489 0,000000000000 0,056934546489

WENCESLAU BRAZ 0,016790630864 0,000000000000 0,016790630864

XAMBRE 0,030735617339 0,102665469773 0,133401087112

TOTAL 50,000000000000 50,000000000000 100,000000000000

Nota: O Fator Ambiental é formado pela soma dos dois índices ambientais, produzidos pelas Unidades de
Conservação e pelos Mananciais de Abastecimento.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Curitiba, 27 de junho de 2022. 
 

 

Everton Luiz da Costa Souza 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
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ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

 
O texto abaixo não substitui o publicado no Diário Oficial

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

PORTARIA Nº 029 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
 

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 3.820, de 10 de janeiro

de 2020, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho
1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de

2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 2016,
 

• Considerando que a proteção do meio ambiente é um dever do Poder Público, conforme dispõe o art. 225,

§ 1º, da Constituição Federal;
 

• Considerando o disposto na Lei Federal n° 8.623, de 28 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a profissão

de Guia de Turismo e dá outras providências;
 

• Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.985, de 18 de junho de 2000, que instituiu o Sistema

Nacional de Unidades de Conservação- SNUC;
 

• Considerando o disposto na Lei Federal nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a

Política Nacional de Turismo, no que tange ao planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico

e disciplina a prestação de serviços turísticos;
 

• Considerando o disposto no Decreto Federal nº 7.381, de 02 de dezembro de 2010, que Regulamenta a

Lei Federal nº 11.77/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, no que tange ao planejamento,
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços turísticos;

 

• Considerando o disposto na Norma Técnica Brasileira ABNT NBR ISO 21102 – Turismo de Aventura –
Líderes – Competência de Pessoal, de 02 de fevereiro de 2021, que estabelece os requisitos e as

recomendações de competências e os respectivos resultados esperados de competências para líderes,

guias e condutores, comuns a qualquer atividade de turismo de aventura;
 

• Considerando a atribuição do Instituto Água e Terra em gerir, fiscalizar e guardar as Unidades de

Conservação Estaduais;
 

• Considerando o contido no protocolo nº 18.099.138-7,
 

RESOLVE:
 

Art. 1º. Regulamentar normas e procedimentos para cadastramento e autorização de empresas

prestadoras de serviços de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de conservação
estaduais administradas pelo Instituto Água e Terra.

 
Parágrafo único: os termos aqui definidos não se aplicarão para unidades de conservação estaduais
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concedidas à iniciativa privada, uma vez que estas têm contratos e obrigações específicas.

CAPÍTULO I
 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
 

Art. 2º. Para os fins previstos nesta Portaria entende-se por:
 

I- Autorização: ato administrativo, unilateral, precário, pessoal e intransferível, manejado no exercício da

competência discricionária do Instituto Água e Terra, por meio do qual é concedida a prestação do serviço
no interior de unidade de conservação estadual, não ensejando direito à indenização para o particular

quando da sua revogação a qualquer tempo.
 

II - Visitante: pessoa que visita a área de uma unidade de conservação de acordo com os propósitos de uso
recreativo, desportivo, educacional, cultural ou religioso.

 
III - Prestador de serviço: pessoa física ou jurídica interessada em realizar a prestação de serviço no interior

das unidades de conservação estaduais.
 

IV- Edital para cadastramento: procedimento realizado pelo Instituto Água e Terra, necessário para a

emissão da Autorização aos interessados.
 

V- Habilitação: fase em que a pessoa pretendente a Autorização apresenta documentações com vistas a
atender todos os requisitos solicitados no edital para Cadastramento, mas ainda não possui a Autorização

do Instituto Água e Terra para exercer a prestação do serviço.
 

VI- Autorizado: pessoa física ou jurídica que possui Autorização do Instituto Água e Terra para realizar a
prestação do serviço de condução de visitantes no interior das unidades de conservação estaduais.

 
VII- Condutor de visitantes: pessoa física autorizada pelo Instituto Água e Terra a atuar na condução de

visitantes na unidade de conservação, desenvolvendo atividades informativas e interpretativas sobre o
ambiente natural e cultural visitado, além de contribuir para o monitoramento dos impactos nas áreas de

visitação.
 

VIII- Guia de turismo: é o profissional que exerce as atividades de acompanhamento, orientação e
transmissão de informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais,

interestaduais, internacionais ou especializadas.
 

IX- Habilidades e conhecimentos técnicos específicos: são aqueles requeridos para a prática segura de
determinadas atividades em que prevalece o risco inerente à sua prática, adquiridas por meio de

treinamento, experiência, conhecimento ou qualificações.
 

X- Serviços de apoio à visitação: comodidade, conveniência, utilidade ou facilidade oferecida

comercialmente por um prestador de serviço aos visitantes, tais como comercialização de alimentos,
transporte e condução de visitantes.

 
XI- Atividade de visitação: prática realizada pelo visitante durante sua visita em uma unidade de

conservação, tais como caminhada, escalada, cavalgada, cicloturismo, rapel e mergulho.
 

CAPÍTULO II
 

DOS PRINCÍPIOS E RECOMENDAÇÕES
 

Art. 3°. O Instituto Água e Terra irá cadastrar e autorizar os prestadores de serviço que operam atividades

de aventura nas unidades de conservação estaduais, desde que contemplada em plano de manejo e
respeitando as demais legislações vigentes, em unidades de conservação estaduais.

 
§ 1°. A Autorização para prestação de serviço de atividades de turismo de aventura nas unidades de

conservação estaduais poderá ser concedida somente para unidades de conservação que dispuserem de
plano de manejo.
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§ 2°. As atividades passíveis de serem realizadas por meio desta Autorização serão definidas por meio de

edital a ser publicado, podendo ser realizado chamamento que contemple mais de uma atividade ou
unidade de conservação, ou chamamento específico para determinada atividade.

 

CAPÍTULO III
 

DA AUTORIZAÇÃO
 

Seção I
 

Do Processo de Cadastramento e Autorização
 

Art. 4º. A prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de
conservação estaduais depende de Autorização específica, que será emitida pelo Instituto Água e Terra,

após cumprimento de procedimento formalizado segundo as etapas descritas:
 

I- Elaboração e divulgação pelo Instituto Água e Terra do edital para cadastramento, contendo as
especificidades para emissão da Autorização para empresas prestadoras de serviços de atividades de

turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais, conforme Anexo VI;
 

II- Abertura do processo de habilitação para empresas interessadas em operar atividades de turismo de
aventura e ecoturismo em unidades de conservação estaduais, a partir dos prazos indicado no edital;

 
III- Preenchimento dos Anexos I, II e III pelo prestador de serviço interessado e análise, pelo Instituto Água

e Terra, quanto ao cumprimento das exigências indicadas em edital;
 

IV- Publicação, pelo Instituto Água e Terra, da lista de prestadores de serviços habilitados ao

cadastramento;
 

V- Emissão da Guia de Recolhimento do Estado do Paraná, pelo Instituto Água e Terra, e pagamento do
valor previsto pelo habilitado, quando for o caso;

 
VI- Emissão da Autorização, pelo Instituto Água e Terra, conforme Anexo IV;

 
VII- Publicação, pelo Instituto Água e Terra, da lista dos autorizados.

 

Seção II
 

Do Edital para Cadastramento
 

Art. 5°. O edital para cadastramento deverá conter, no mínimo, as informações descritas:
 

I- Informações gerais da unidade de conservação;
 

II- Informações específicas da operação do serviço, indicação dos instrumentos normativos a serem
seguidos, especificidades e condições gerais da unidade de conservação;

 
III- Documentação necessária para o processo de cadastramento do prestador de serviço, incluindo

documentos pessoais, capacitações e habilitações exigidas;
 

IV- Cronograma de habilitação e cadastramento;
 

V- Informações acerca do pagamento para aquisição da Autorização para a prestação da atividade, caso

previsto;
 

VI- Informações específicas sobre as formas de identificação do autorizado, quando
 

couber;
 

VII- Obrigações e vedações do prestador de serviço autorizado no interior da unidade de conservação,
conforme disposto no Capítulo IV desta Portaria.

 
VIII- Condições gerais do edital como vigência, revogação e sua forma de publicização.

 
§ 1°. Poderão ser requeridas, em complemento ao que trata o inciso II, a comprovação de certificações
extras, tendo em vista habilidades e conhecimentos técnicos específicos necessárias à operação.
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§ 2°. Quando o número de interessados pela Autorização for maior que o limite estabelecido pelo Instituto

Água e Terra, o mesmo irá priorizar, por meio de critérios objetivos, moradores de comunidades locais de
entorno das unidades de conservação, assim como estabelecer posterior escalonamento das Autorizações,

mediante sorteio ou outro mecanismo explicitado no edital, de forma a proporcionar o rodízio total ou

parcial, garantindo igualdade de oportunidade entre os responsáveis pela prestação do serviço.
 

Seção III
 

Da Autorização
 

Art. 6º. O Instituto Água e Terra emitirá uma Autorização para prestação de serviço de atividades de turismo

de aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais, quando do atendimento de todos os
requisitos estabelecidos no edital para cadastramento e priorizando o cadastramento de empresas de

comunidades de entorno das unidades de conservação, assim como posterior eventual sorteio ou seleção

realizada.
 

§ 1°. A Autorização para prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas

unidades de conservação estaduais, em situações que exijam habilidades e conhecimentos técnicos

específicos, dependerá da comprovação dessas habilidades e conhecimentos conforme diretrizes e
políticas institucionais para a atividade e previsão no edital.

 
§ 2°. Quando houver necessidade de sorteio ou escalonamento de empresas, estas deverão manifestar

interesse na Autorização com base nas datas e condições apresentadas pelo Instituto Água e Terra, em
prazo a ser estabelecido no edital.

 
§ 3°. As datas, locais, horários e condições específicas deverão ser explicitadas na Autorização, para

facilitar as atividades de monitoramento da prestação do serviço.
 

Art. 7º. Caso os autorizados não tenham mais interesse na continuidade da prestação de serviço de

atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais, deverão
comunicar por escrito à unidade de conservação para cancelamento da Autorização.

 

Art. 8º. A Autorização poderá ser condicionada ao pagamento do valor previsto em edital.
 

§ 1°. O pagamento deverá ser efetivado após a habilitação do prestador de serviço e do aceite do mesmo

às condições estabelecidas pela unidade de conservação, quando será emitida pelo Instituto Água e Terra

a Guia de Recolhimento do Estado do Paraná-GR-PR.
 

§ 2°. A quitação da GR-PR deverá ser apresentada pelo prestador de serviço e aferida pela unidade de
conservação para emitir a Autorização.

 
§ 3°. Não será concedida Autorização para a prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e

ecoturismo nas unidades de conservação estaduais ao cadastrado que não realizar e comprovar o
pagamento devido por meio de GR-PR, quando houver cobrança.

 
§ 4°. Para os pagamentos realizados após a data de vencimento da GR-PR serão acrescidos juros e multa

calculados nos termos da Lei Estadual 11.580, de 14 de novembro de 1996.
 

Art. 9º. Não poderão ser cadastrados os interessados que apresentarem pendências junto ao Instituto Água

e Terra, relativas a dívida vencida e não quitadas com a instituição, penalidades administrativas aplicadas e

transitadas em julgado, enquanto perdurarem seus efeitos, ou descumprimento de obrigações relativas a
autorizações concedidas.

 

CAPÍTULO IV
 

DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES
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Art. 10. Cabe ao prestador de serviço autorizado, as seguintes obrigações:
 

I- Desenvolver seu trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho da prestação dos serviços

de modo adequado, tendo em vista regramentos da unidade de conservação e mínimo impacto ambiental;
 

II- Tratar cuidadosamente os visitantes, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público
com cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade, disponibilidade e atenção;

 
III- Manter os dados do cadastramento e habilitação atualizados;

 
IV- Exercer exclusivamente os serviços previstos na Autorização;

 
V- Exercer a prestação do serviço somente em dias, horários e locais permitidos;

 
VI- Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;

 
VII- Ter conhecimento sobre as áreas da unidade de conservação em que estão previstas atividades de
visitação, as normas do(s) atrativo(s) em que irá operar e as regras da unidade de conservação, conforme

estabelecido em seu plano de manejo, bem como zelar pelo seu cumprimento;
 

VIII- Informar aos visitantes sobre a biodiversidade e sobre a importância ecológica e social da unidade de
conservação;

 
IX- Informar aos visitantes os riscos inerentes à realização de atividades em uma área natural em geral e

das atividades a serem desenvolvidas, em específico, os aspectos de segurança necessários à atividade,
os procedimentos durante a visita e as recomendações para o conforto e bem-estar do mesmo, além de

informações básicas sobre a unidade de conservação;
 

X- Comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de dano ambiental ou infração
presenciada durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por terceiros, tão logo seja possível, podendo

inclusive acarretar em infrações, a depender da situação;
 

XI- Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato à unidade de conservação a utilização
indevida por terceiros;

 
XII- Orientar os visitantes sobre procedimentos relacionados à coleta, acondicionamento e à deposição do

lixo durante a visita, assim como realizar o adequado gerenciamento dos resíduos produzidos durante a
operação das atividades no interior da unidade de conservação;

 
XIII- Responsabilizar-se por todo resíduo gerado, inclusive aqueles não destinados adequadamente pelos

seus clientes;
 

XIV- Dar destinação adequada aos resíduos gerados pelos seus clientes;
 

XV- Exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de conservação, bem como lhes

dar ciência de que a Autorização não representa qualquer tipo de vínculo empregatício com a Autarquia;

XVI- Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem assim por danos
ou prejuízos causados a terceiros e à unidade de conservação;

 
XVII- Exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de conservação, bem como lhes

dar ciência de que a Autorização não representa qualquer tipo de vínculo empregatício com a Autarquia;
XVIII- Permitir a vistoria da área do objeto da Autorização a qualquer tempo pera o efetivo exercício da

fiscalização;
 

XIX- Informar ao visitante que deseja realizar filmagens com objetivo comercial, produção de filmes,
programas ou comerciais sobre a necessidade de solicitar autorização específica da administração da

unidade de conservação;
 

XX- Estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e orientações estabelecidas nos
regulamentos da unidade de conservação;

 
XXI- Informar imediatamente à gestão da unidade de conservação quaisquer incidentes, acidentes ou

outras situações anormais ocorridas;
 

XXII- Observar as normas existentes relacionadas à acessibilidade;
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XXIII- Prestar informações estatísticas ao Instituto Água e Terra acerca do quantitativo de pessoas

atendidas durante o prazo de validade da Autorização, com informações mensais a respeito do total de
visitantes, faixa etária, local de residência;

 
XXV- Praticar e promover uma experiência turística responsável e condutas de mínimo impacto;

 
XXVI- Comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de dano ambiental ou infração
presenciada durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por terceiros, tão logo seja possível;

 
XXVII- Utilizar equipamentos de segurança adequados para cada atividade recreativa e/ou educativa,

realizando as respectivas manutenções dentro dos prazos previstos;
 

XXVIII- Manter em local visível, durante o período de operação, os documentos necessários à identificação

e à Autorização de operação;
 

XXIX- Estar devidamente equipado, de acordo com o serviço a ser desenvolvido, com,
 

no mínimo, os seguintes materiais:
 

a) suprimento de água potável;
 

b) lanterna;
 

c) apito;
 

d) suprimento extra de alimento;
 

e) estojo de primeiros socorros;
 

f) lista de telefones de emergência.
 

Art. 11. Fica vedado ao prestador de serviço:
I- Comercializar atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais

sem a Autorização emitida pelo Instituto Água e Terra;
 

II- Prestar ao visitante, dentro da unidade de conservação, serviços que não estejam devidamente
autorizados;

 
III- Utilizar faixas para divulgação do serviço em locais não autorizados;

 
IV- Utilizar, expor e divulgar propagandas, material promocional ou de comunicação visual que incentivem a
prática de atividades e serviços que não são regulamentadas pela legislação ambiental estadual e pelos

regulamentos do Instituto Água e Terra;
 

V- Realizar a prestação do serviço fora das áreas delimitadas e autorizadas pela unidade de conservação;
 

VI- Instalar estruturas e equipamentos cobrindo sinalização da unidade de conservação;
 

VII- Vender, locar, arrendar ou ceder, a qualquer título, a Autorização concedida pelo Instituto Água e Terra;
 

VIII- Alimentar a fauna silvestre, exceto em casos previstos;
 

IX- Molestar a fauna silvestre;
 

X- Realizar tentativas de resgate ou salvamento de fauna sem prévia comunicação com o Instituto Água e

Terra, com exceção dos prestadores de serviço autorizados e capacitados.
 

Art. 12. O não atendimento das obrigações e vedações poderá gerar as penalidades previstas nesta norma.

Art. 13. Cabe ao Instituto Água e Terra:
 

I- Elaborar e dar ampla publicidade ao edital para cadastramento com os procedimentos para

cadastramento e habilitação dos interessados na prestação de serviço de atividades de aventura nas

unidades de conservação estaduais;
 

II- Avaliar a documentação dos prestadores de serviço interessados para promover o processo de

habilitação e autorização, a partir dos critérios estabelecidos em edital;
 

III- Divulgar, na página do Instituto Água e Terra e em outros meios possíveis, a lista dos prestadores de
serviços de atividades de turismo de aventura e ecoturismo em unidades de conservação estaduais,
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informando dados como: nome, contato telefônico, endereço eletrônico, domínio de línguas estrangeiras e

especialidades afins;
 

IV- Atualizar semestralmente junto à Diretoria de Patrimônio Natural-DIPAN do Instituto Água e Terra, a lista

de prestadores de serviço autorizados pela Divisão de Unidade de Conservação, para que seja

disponibilizado na página oficial do Instituto Água e Terra e encaminhada a órgãos oficiais;
 

V- Monitorar a qualidade dos serviços prestados por meio de pesquisa de satisfação com os visitantes ou

outras formas definidas pela unidade de conservação.
 

VI- Aplicar as devidas penalidades, quando necessário, conforme disposto nesta normativa e em outras
legislações aplicáveis.

 
VII- Efetuar o monitoramento de atrativos, atividades e de seus impactos.

 

CAPÍTULO V
 

DAS PENALIDADES
 

Art. 14. O prestador de serviço poderá ter a Autorização suspensa ou cassada no caso de cometimento de

infrações ou quando sua atitude representar potencial risco para a unidade de conservação ou aos

visitantes.
 

Art. 15. Os descumprimentos das normas desta Portaria pelos Autorizados serão analisados pelo Instituto

Água e Terra, sendo aplicadas as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da infração, sem

prejuízo ao disposto no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008:
I- Em caso de primariedade de descumprimento das normas desta Portaria, das informações detalhadas no

edital para cadastramento e na Autorização, será aplicada uma advertência (Anexo VII) ao prestador de

serviço autorizado.
 

II- Em caso de reincidência de descumprimento das normas desta Portaria, das informações detalhadas no

edital para cadastramento e na Autorização, a mesma será suspensa (Anexo VII) em até 30 (trinta) dias.
 

III- Em caso de uma nova reincidência haverá cassação da Autorização (Anexo VII).
 

§ 1°. Decorrido 01 (um) ano da cassação o prestador de serviço poderá participar de novo cadastramento

pelo Instituto Água e Terra.
 

§ 2°. O histórico de aplicação das penalidades do inciso I e II será desconsiderado para aplicação de
penalidades na nova ou renovação da Autorização, renovação esta que dependerá do período estabelecido

em cada unidade de conservação.
 

§ 3º. Considerando a gravidade da infração, a penalidade poderá não atender a ordem estabelecida nos

incisos deste artigo.
 

§ 4º. Infrações ambientais, ou contra o patrimônio da unidade, transitadas e julgadas administrativamente,

serão punidas com a cassação da Autorização e exclusão imediata do cadastramento, por prazo não

superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis à espécie, conforme
estabelecido no Decreto no 6.514/2008.

 
§ 5º. O Instituto Água e Terra poderá instituir comissão consultiva para a apuração das infrações previstas

no caput.
 

§ 6º. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas após procedimento administrativo que observe

o contraditório e a ampla defesa, com prazo para defesa de 05 (cinco) dias, conforme disposto na Lei

Estadual 20.656, de 03 de agosto de 2021, sem prejuízo da possibilidade de adoção de medidas
cautelares, quando houver situação de urgência.

 

Art. 16. A prática não autorizada de atividade comercial em unidades de conservação sujeita o infrator a
penalidade prevista no Decreto n° 6.514/08.
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CAPÍTULO VI
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art. 17. O Instituto Água e Terra, com apoio dos chefes das unidades de conservação, irá realizar os
procedimentos quanto a instrução, habilitação, cadastramento, emissão das Autorizações, monitoramento e

aplicação das penalidades previstas, bem como suspender e restringir as Autorizações para a prestação de

serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo, nas unidades de conservação estaduais
definidas nesta Portaria.

 

Art. 18. As Autorizações para a prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas
unidades de conservação estaduais, constituem ato de caráter precário por sua natureza, podendo ser

revogado a qualquer tempo, mediante fundamentação e notificação ao prestador de serviço autorizado com

30 (trinta) dias de antecedência, não lhe sendo devida qualquer indenização.
 

§ 1º. A decisão de revogação da Autorização faz parte do juízo discricionário da administração e necessita

ser fundamentada.
 

§ 2º. Para os casos de suspensão e cassação da Autorização não se aplica o prazo previsto no caput.
 

Art. 19. A Autorização emitida para o prestador de serviço que opera atividades de turismo de aventura e

ecoturismo em unidades de conservação estaduais não substitui outras Autorizações associadas a este
serviço, como a de condutores e outras que existirem.

 

Art. 20. Os responsáveis pelas unidades de conservação poderão estabelecer contrapartidas aos
autorizados, para contribuir com serviços e programas de gestão da unidade de conservação, desde que

relacionados com o objeto da autorização, tais como: manutenção de trilhas, acessos e equipamentos

facilitadores, mutirões de limpeza, monitoramento da visitação e apoio a atividades de busca e salvamento.

Parágrafo único: Os responsáveis pelas unidades de conservação deverão efetuar o monitoramento da

realização das atividades previstas no caput deste artigo, assim como por emitir o certificado ou declaração
que comprove a atividade de contrapartida do prestador de serviço.

 

Art. 21. As Portarias de Autorização de prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e

ecoturismo nas unidades de conservação estaduais vigentes, deverão se adequar a esta Portaria quando
da realização de novos cadastramentos de prestadores do serviço.

 

Art. 22. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Diretoria de Patrimônio Natural-DIPAN.
 

Art. 23. O Instituto Água e Terra dará ampla divulgação ao conteúdo da presente Portaria.
 

Art. 24. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
 

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA
 

Diretor-Presidente do Instituo Água e Terra
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA
 

PORTARIA Nº 029, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
 

ANEXO I
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO – PJ
 

1.Dados do prestador de serviço:
 

a) Nome do representante legal:_______________________________________
 

b) Data de nascimento: ____/____/_____
 

c) Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
 

d) CPF: __________________________
 

e) RG: ___________________________
 

f) CNPJ:__________________________
 

g) Cidade/Estado onde nasceu: ____________________________
 

h) Nacionalidade: _______________________________________
 

i) Endereço:_____________________________________________________
 

j) Telefone: _______________________ Celular*: _______________________
 

k) E-mail: ________________________________________________________
 

l) Apresentou Comprovante do Alvará e fotocópia do contrato social?
 

( ) SIM ( ) NÃO
 

m) Registro no Ministério do Turismo (CADASTUR): _______________________
 

n) Declare abaixo as atividades que a sua empresa se considera apta à oferecer aos
 

visitantes (informações serão confirmadas pelo Instituto Água e Terra):
 

( ) caminhada
 

( ) corrida
 

( ) montanhismo
 

( ) escalada
 

( ) rapel
 

( ) observação de aves;
 

( ) cicloturismo;
 

( ) canionismo
 

( ) rafting
 

( ) outros – liste:
 

___________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________
 

o) Em quais unidades de conservação estaduais a empresa se considera apta à
 

atuar? Liste:
 

___________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________
 

p) Lista de colaboradores
 

Nome do prestador Número de autorização de
 

condutor
 

Validade
 

Local, data e assinatura.
 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA



08/03/2022 09:16 Impressão de Atos Normativos

https://celepar7.pr.gov.br/sia/AtosNormativos/form_cons_ato1.asp?codigo=5134&Imprime=1 10/20

PORTARIA Nº 029, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

ANEXO II
 

MODELO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE RISCO
 

Eu, __________________________, responsável pela empresa de razão social
 

____________________________ e CNPJ _______________________, portador do
CPF nº________________, DECLARO que conheço e assumo os riscos inerentes a

 
prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo em unidades

 
de conservação e, portanto, responsabilizo-me pela segurança dos meus clientes,

 
isentando o Instituto Água e Terra de qualquer responsabilidade em caso de

 
acidentes.

 
DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE:

 
Áreas Naturais apresentam riscos, tais como:

 
Choque térmico, afogamento, rajadas de vento, isolamento, animais peçonhentos,

 
picadas de insetos, queda de árvores, mau tempo, trombas de água, escorregões,

 
pequenas queimaduras, entre outros.

 
Devo estar preparado para adversidades em caso de acidente/incidente.

 
De que poderei ser responsabilizado por quaisquer danos causados ao nome da

 
unidade de conservação e seus recursos.

 
Os funcionários da unidade de conservação têm autoridade para intervir em casos

 
necessários.

 
A não observância das determinações acima configura desobediência ao artigo 90 do

 
Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008.

 
Ciente

 
Local, data e assinatura.

 
INSTITUTO ÁGUA E TERRA

 
PORTARIA Nº 029, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022

 
ANEXO III

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATUAÇÃO REGULAR

 
Eu, __________________________, responsável pela empresa de razão social

 
____________________________ e CNPJ _______________________, portador do

CPF nº________________, DECLARO que sou responsável por cumprir e fazer com
 

que sejam cumpridas a legislação ambiental brasileira, as normas e os regulamentos
 

estabelecidos nos Planos de Manejo das unidades de conservação e na Portaria nº
 

029, de 15 de fevereiro 2022, bem como todas as regulamentações pertinentes que
 

são impostas pelas autoridades para o desenvolvimento dos trabalhos e atividades/
 

serviço.
 

Local, data e assinatura.
 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA
 

PORTARIA Nº 029, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
 

ANEXO IV
 

AUTORIZAÇÃO
 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo – SEDEST
 

Instituto Água e Terra
 

AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO
 

DE AVENTURA E ECOTURISMO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
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ESTADUAIS

Autorização para Prestação do Serviço de Atividades de Aventura nº XX /20XX
 

NOME DA CIDADE, XX de mês de 20XX
 

O Instituto Água e Terra, por meio do NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO,
 

representado por ______________________________, matrícula nº ____________,
 

na responsável do Instituto Água e Terra, AUTORIZA a prestação de serviço de
 

atividades turismo de aventura nas áreas previstas à visitação em unidades de
 

conservação estaduais.
 

Prestador de Serviço:
 

CPF/CNPJ:
 

RG:
 

Endereço:
 

O prestador de serviço fica autorizado a realizar atividades turismo de aventura, sob
 

sua responsabilidade, nas atividades e nas áreas permitidas para visitação, bem como
 

por outras normas e regulamentos do Instituto Água e Terra.
 

Nº de identificação do autorizado: / Validade: ___/___/20XX.
 

Esta Autorização tem validade de XX (XX) meses a contar da data de sua emissão,
 

podendo ser revogado a qualquer tempo por interesse da administração ou
 

prorrogado, mediante manifestação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta)
 

dias, observado o interesse da Administração e a legislação pertinente.
 

RESPONSABILIDADES
 

I - desenvolver seu trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho da
 

prestação dos serviços de modo adequado, tendo em vista regramentos da unidade
 

de conservação;
 

II - tratar cuidadosamente os visitantes aperfeiçoando o processo de comunicação e
 

contato com o público com cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade,
 

disponibilidade e atenção;
 

III - manter os dados do cadastramento e habilitação atualizados;
 

IV - exercer exclusivamente os serviços previstos na Autorização;
 

V - exercer a prestação do serviço somente em dias, horários e locais permitidos;
 

VI - respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;
 

VII - ter conhecimento sobre as áreas da unidade de conservação em que estão
 

previstas atividades de visitação, as normas do(s) atrativo(s) em que irá operar e as
 

regras da unidade de conservação, conforme estabelecido em seu Plano de Manejo,
 

bem como zelar pelo seu cumprimento;
 

VIII - informar aos visitantes sobre a biodiversidade e sobre a importância ecológica e
 

social da unidade de conservação;
 

IX - informar aos visitantes os riscos inerentes à realização de atividades em uma área
 

natural em geral e das atividades a serem desenvolvidas, em específico, os aspectos
 

de segurança necessários à atividade, os procedimentos durante a viagem e as
 

recomendações para o conforto e bem-estar do mesmo, além de informações básicas

sobre a unidade de conservação;
 

X - comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de dano ambiental

ou infração presenciada durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por terceiros, tão
 

logo seja possível;
 

XI - zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato à unidade de
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conservação a utilização indevida por terceiros;

XII - orientar os visitantes sobre procedimentos relacionados à coleta,
 

acondicionamento e à deposição do lixo durante a visita, assim como realizar o
 

adequado gerenciamento dos resíduos produzidos durante a operação das atividades
 

no interior da unidade de conservação
 

XIII - responsabilizar-se por todo resíduo gerado, inclusive aqueles não destinados
 

adequadamente pelos seus clientes;
 

XIV - dar destinação adequada aos resíduos gerados pelos seus clientes;
 

XV - exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de
 

conservação, bem como lhes dar ciência de que a Autorização não representa
 

qualquer tipo de vínculo empregatício com a Autarquia;
 

XVI - responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados,
 

bem assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e à unidade de conservação;
 

XVII - exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de
conservação, bem como lhes dar ciência de que a Autorização não representa

 
qualquer tipo de vínculo empregatício com a Autarquia;

 
XVIII - permitir a vistoria da área do objeto da Autorização a qualquer tempo pera o

 
efetivo exercício da fiscalização;

 
XIX - informar ao visitante que deseja realizar filmagens com objetivo comercial,

 
produção de filmes, programas ou comerciais sobre a necessidade de solicitar

 
autorização específica da administração da unidade de conservação;

 
XX - estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e orientações

 
estabelecidas nos regulamentos da unidade de conservação;

 
XXI - informar imediatamente à gestão da unidade de conservação quaisquer

 
incidentes, acidentes ou outras situações anormais ocorridas;

 
XXII - observar as normas existentes relacionadas à acessibilidade;

 
XXIII - prestar informações à unidade de conservação estatísticas acerca do

 
quantitativo de pessoas atendidas durante o prazo de validade da Autorização;

 
XXV - praticar e promover um excursionismo consciente e condutas de mínimo

 
impacto;

 
XXVI - comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de dano

 
ambiental ou infração presenciada durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por

 
terceiros, tão logo seja possível;

 
XXVII - manter em local visível, durante o período de operação, os documentos

 
necessários à identificação e à Autorização de operação;

 
XXVIII - estar devidamente equipado, de acordo com o serviço a ser desenvolvido,

 
com, no mínimo, os seguintes materiais:

 
a) suprimento de água potável;

 
b) lanterna;

 
c) apito;

 
d) suprimento extra de alimento;

 
e) estojo de primeiros socorros; e

 
f) lista de telefones de emergência.

 
XXIV - cumprir as normas vigentes de postura, higiene, limpeza, saúde pública,

 
segurança pública, trânsito, meio ambiente e outras estipuladas na prestação de

 
serviço, como o edital para cadastramento;
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ORIENTAÇÕES

Em caso de extravio, furto ou destruição desta Autorização, o Instituto Água e Terra
 

deverá ser comunicado imediatamente para fins de substituição.
 

DO CANCELAMENTO, DA REVOGAÇÃO E DA CASSAÇÃO
 

Caso não haja mais interesse do prestador de serviço na continuidade do exercício
 

da atividade, deve, por meio de manifestação escrita de uma das partes, com
 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, requerer o cancelamento da presente
 

Autorização para o Instituto Água e Terra.
No interesse da Administração, a Autorização poderá ser revogada a qualquer tempo,

 
mediante notificação do prestador de serviço, não lhe sendo devida qualquer espécie

 
de indenização, considerando o Art. 18 desta Portaria.

 
Independentemente de prazo, os prestadores de serviço poderão ter a Autorização

 
suspensa ou cassada no caso do cometimento de infrações, sendo-lhes aplicadas as

 
sanções previstas na Portaria nº 029, de 15 de fevereiro de 2022, sem prejuízo das

 
demais sanções administrativas cabíveis à espécie.

 
NOME DA CIDADE, _____ de ___________ de 20XX.

 
_________________________________

 
XXXXX / Instituto Água e Terra

 
_________________________________

 
Autorizado

 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA
 

PORTARIA Nº 029, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
 

ANEXO V
 

EDITAL PARA CADASTRAMENTO N° XX/20XX
 

Assunto: Chamamento Público para Cadastramento
 

O Instituto Água e Terra torna pública a abertura do processo de cadastramento de
 

pessoas jurídicas interessadas em realizar a prestação de serviços de atividades de
 

turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais a partir dos
 

critérios estabelecidos neste edital. Essa prestação de serviços deverá atender ao
 

disposto pelas determinações constantes na Portaria nº 029, de 15 de fevereiro de
 

2022, e das demais legislações que as fundamentam e às condições e exigências
 

estabelecidas neste edital.
 

1. DO OBJETO
 

1.1. Constitui objeto deste edital o cadastramento para concessão de autorização
 

de pessoas jurídicas interessadas em realizar a prestação de serviço de atividades de
 

turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais, cuja
 

natureza jurídica trata-se de um ato administrativo unilateral de caráter precário.
 

1.2. Conforme disposto na Portaria nº 029, de 15 de fevereiro de 2022, entende-se
 

por prestador de serviço, pessoa física ou jurídica interessada em realizar a prestação
 

de serviço no interior das unidades de conservação estaduais.
 

1.3. Informações gerais sobre a unidade de conservação/Instituto Água e Terra:
 

Descrever brevemente sobre a unidade de conservação em questão.
 

2. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
 

2.1. Os interessados na prestação de serviço de atividades de turismo de aventura
 

e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais poderão habilitar-se para o
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presente cadastramento efetivando sua inscrição através da apresentação da

seguinte documentação:
 

1. Modelo de Requerimento de Autorização, devidamente preenchida e assinada
 

conforme Anexo I;
 

2. Termo de Conhecimento de Risco inerentes às atividades de visitação da unidade
 

de conservação em área natural aberta devidamente preenchidos e assinados
 

conforme Anexo II;
 

3. Declaração de Compromisso comprometendo-se a cumprir a legislação ambiental,
 

as normas e regulamentos estabelecidos pela unidade de conservação, como: o Plano
 

de Manejo e /ou de Uso Público da unidade de conservação, bem como o estabelecido
 

neste Edital, devidamente preenchida e assinada conforme Anexo III;
 

4. fotocópia do CNPJ da empresa, cópia do RG e CPF do proprietário e/ou
 

representante legal da empresa, contrato social e última alteração;
 

5. Comprovante do Alvará de Funcionamento;
 

6. Fotocópia do Contrato Social com objeto social adequado à Autorização do serviço
 

solicitado, apresentando a última alteração contratual.
 

6. Fotocópia do Certificado de Cadastro no Ministério do Turismo (CADASTUR) para
 

o serviço turístico de agenciamento e operação turística, quando for o caso (se tratar
 

de Guia de Turismo);
 

7. Cursos e certificações pertinentes para a prática da atividade solicitada;
 

2.2. Não poderão participar de qualquer um dos cadastramentos pessoas físicas ou
 

jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública,
 

enquanto perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada.
 

2.3. Somente poderão ser cadastrados prestadores de serviço com idade maior que
 

18 (dezoito) anos.
 

2.4. Os prestadores de serviço deverão encaminhar a documentação exigida no
 

item 2.1:
 

2.4.1.Física, pessoalmente ou pelo correio (considerando como prazo de recebimento
 

a data final estipulada no cronograma no item 3.3), no endereço:
 

2.4.2. Ou eletrônica, digitalizada, colorida, em resolução mínima 300x300 dpi, layout
 

da página em formato A4, salvo em formato PDF, e com conteúdo legível, para o email:

credenciamentouc@iat.pr.gov.br. Os documentos enviados fora desta
 

especificação não serão considerados válidos para fins de habilitação.
 

2.4.3. Em face as medidas preventivas estabelecidas pelo Governo Federal contra a
 

disseminação da infecção respiratória COVID-19, a qual foi classificada pela
 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia, recomendamos o envio das
 

documentações somente por via eletrônica, para o endereço de e-mail mencionado,
 

enquanto perdurar as medidas oficiais de isolamento social.
 

3. DA VIGÊNCIA DO EDITAL PARA CADASTRAMENTO
 

3.1. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por prazo
 

indeterminado, observado o interesse público e os princípios gerais da administração
 

pública.
 

3.2. As renovações das Autorizações serão realizadas a cada dois anos (sempre
 

no mês de outubro), podendo ser reaberta chamada para novos cadastramentos a
 

qualquer momento à interesse da Administração, caso necessário, e dada ampla
 

publicidade.
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3.3. O processo desde a inscrição para a Habilitação até a emissão das

Autorizações se dará de acordo com o seguinte cronograma:
 

FASE DATA
 

Inscrição para Habilitação
 

Divulgação da Lista de Inscritos para
 

Habilitação
 

Análise da documentação encaminhada
 

(critérios elencados no item 2.1)
 

Publicação do resultado do
 

cadastramento
 

Prazo para apresentação de recurso
 

Emissão das Autorizações
 

Publicização dos autorizados
 

3.4. A entrega ou envio das Autorizações somente será realizada mediante
 

assinatura pelo interessado.
 

3.5. Qualquer interessado que se enquadre nas condições elencadas neste Edital,
 

durante o prazo de vigência, nas datas indicadas para a habilitação e desde que
 

cumpra os requisitos previstos neste instrumento, pode solicitar seu cadastramento.
 

3.6. A habilitação não garante o cadastramento do interessado sendo apenas a
 

primeira etapa do processo de Autorização.
 

3.7. As datas indicadas neste edital, no item 3.3, poderão ser alteradas conforme
 

interesse e necessidade da unidade sendo que as datas válidas serão afixadas em
 

locais de ampla divulgação incluindo a sede da unidade e na página do Instituto Água
 

e Terra no link:
 

http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Unidades-de-Conservacao-UCs-e-suas-categoriasde-manejo-Protecao-

Integral-e-Uso-Sustentavel
 

4. DO CADASTRAMENTO
 

4.1. Após o processo de habilitação, o Instituto Água e Terra, por meio de comissão
 

instituída, analisará a documentação e, quando do atendimento de todos os requisitos
 

e normas estabelecidas nesse edital, emitirá a(s) Autorização(ções) para prestação
 

de serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de
 

conservação estaduais, conforme Anexo IV.
 

4.2. Serão cadastrados quantos prestadores de serviços atenderem aos requisitos
 

do cadastramento aqui estabelecidos, assim como em seus anexos.
 

4.3. As Autorizações para prestação de serviço de atividades de turismo de
 

aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais são documentos
 

pessoais e intransferíveis.
 

4.4. As Autorizações para prestação de serviço de atividades de turismo de
 

aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais serão válidas por um
 

período de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua emissão, podendo ser
 

renovada pelo mesmo período, a partir de atualização cadastral.
 

4.4.1.Caso o cadastrado não apresente a solicitação para renovação da autorização
 

e entrega da documentação no prazo estipulado neste edital, apenas poderá solicitar
 

nova habilitação no próximo período de cadastramento.

4.5. No interesse da Administração e por decisão justificada, a(s) Autorização(ões)
para prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas
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unidades de conservação estaduais poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante

notificação ao autorizado com 30 (trinta) dias de antecedência, não lhe sendo devida
 

qualquer espécie de indenização, considerando o disposto na Portaria nº 029, de 15
 

de fevereiro de 2022.
 

4.6. São requisitos para renovação da Autorização para prestação de serviço de
 

atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de conservação
 

estaduais sem descontinuidade da vigente:
 

I – Manifestação formal do prestador de serviço para renovação do Cadastramento ao
 

Instituto Água e Terra com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência do término da
 

Autorização, conforme calendário indicado pela unidade.
 

II – Inexistência de pendências ou restrições em nome do prestador de serviço, junto
 

a unidade de conservação.
 

III – Fotocópia do comprovante de residência, caso haja mudança de endereço.
 

IV – Fotocópia de alteração contratual caso haja mudança de dados.
 

4.7. Caso o autorizado não tenha mais interesse na continuidade do exercício do(s)
 

serviço(s), deverá comunicar o fato ao Instituto Água e Terra, por escrito, para o devido
 

cancelamento da Autorização.
 

4.8. O Instituto Água e Terra poderá solicitar, sempre que julgar necessário, a
 

atualização dos documentos referentes ao(s) cadastramento(s).
 

5. DA OPERAÇÃO
 

5.1. As atividades desenvolvidas sob a força dessa Autorização limitam-se à
 

prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades
 

de conservação estaduais, devendo respeitar os locais especificamente autorizados
 

e as normas internas da unidade de conservação, sem prejuízo das demais restrições
 

previstas em lei ou seus regulamentos.
 

5.2. Os horários de desenvolvimento dos serviços deverão ocorrer entre 05h00 e
 

19h00.
 

5.2.1.Serviços em horários diferentes dos períodos definidos deverão ser objeto de
 

análise e autorização por parte da chefia da respectiva unidade de conservação.
 

5.3. A visitação e qualquer outro serviço de apoio a esta atividade, em qualquer área
 

ou atrativo na Unidade de Conservação, poderá ser suspensa por ato da chefia da
 

unidade de conservação mediante justificativa técnica, com objetivo de proteção ao
 

patrimônio natural e garantia de segurança aos visitantes.
 

5.4. O autorizado (ou seus colaboradores) deverá portar a cópia da Autorização em
 

local de fácil visualização.
 

5.5. O autorizado (ou seus colaboradores) deverá se identificar individualmente com
 

os seguintes elementos visuais:
 

I - Crachá contendo nome completo, foto e número da Autorização para prestação do
 

serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades de
 

conservação estaduais emitida pelo Instituto Água e Terra;
 

5.5.1.O prestador de serviços que não estiver identificado conforme orientações deste
 

Edital não poderá prestar os serviços autorizados.
 

5.6. A visita de grupos organizada por prestador de serviços não cadastrado deverá
 

ser obrigatoriamente acompanhada por prestador de serviços cadastrado.
 

5.7. A prestação de serviços por pessoas jurídicas somente poderá ser realizada
 

por pessoas físicas autorizadas conforme as normas previstas neste edital, com as
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devidas autorizações do Instituto Água e Terra, quando previsto.

5.8. Além dos procedimentos descritos nesta seção, deverão ser observadas e
 

respeitadas as normas de visitação estabelecidas no Plano de Manejo e demais
 

instrumentos vigentes, inclusive no que se refere à capacidade de carga de visitação
 

de cada atrativo.
 

6. DAS OBRIGAÇÕES
 

6.1. Cabe ao Prestador de Serviços autorizado, as seguintes obrigações:

I - desenvolver seu trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho da
 

prestação dos serviços de modo adequado, tendo em vista regramentos da unidade
 

de conservação;
 

II - tratar cuidadosamente os visitantes aperfeiçoando o processo de comunicação e
 

contato com o público com cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade, disponibilidade e atenção;
 

III - manter os dados do cadastramento e habilitação atualizados;
 

IV - exercer exclusivamente os serviços previstos na Autorização;
 

V - exercer a prestação do serviço somente em dias, horários e locais permitidos;
 

VI - respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;
 

VII - ter conhecimento sobre as áreas da unidade de conservação em que estão previstas atividades de
visitação, as normas do(s) atrativo(s) em que irá operar e as regras da unidade de conservação, conforme

estabelecido em seu Plano de Manejo,
 

bem como zelar pelo seu cumprimento;
 

VIII - informar aos visitantes sobre a biodiversidade e sobre a importância ecológica e
 

social da unidade de conservação;
 

IX - informar aos visitantes os riscos inerentes à realização de atividades em uma área
 

natural em geral e das atividades a serem desenvolvidas, em específico, os aspectos
 

de segurança necessários à atividade, os procedimentos durante a viagem e as recomendações para o

conforto e bem-estar do mesmo, além de informações básicas sobre a unidade de conservação;
 

X - comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de dano ambiental

ou infração presenciada durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por terceiros, tão
 

logo seja possível;
 

XI - zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato à unidade de conservação a utilização

indevida por terceiros;
 

XII - orientar os visitantes sobre procedimentos relacionados à coleta, acondicionamento e à deposição do

lixo durante a visita, assim como realizar o adequado gerenciamento dos resíduos produzidos durante a
operação das atividades no interior da

 
unidade de conservação

 
XIII - responsabilizar-se por todo resíduo gerado, inclusive aqueles não destinados

 
adequadamente pelos seus clientes;

 
XIV - dar destinação adequada aos resíduos gerados pelos seus clientes;

 
XV - exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de conservação, bem como lhes
dar ciência de que a Autorização não representa qualquer tipo de

 
vínculo empregatício com a Autarquia;

 
XVI - responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados,

 
bem assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e à unidade de conservação;

 
XVII - exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de conservação, bem como lhes

dar ciência de que a Autorização não representa qualquer tipo
 

de vínculo empregatício com a Autarquia;
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XVIII - permitir a vistoria da área do objeto da Autorização a qualquer tempo pera o

efetivo exercício da fiscalização;
 

XIX - informar ao visitante que deseja realizar filmagens com objetivo comercial, produção de filmes,

programas ou comerciais sobre a necessidade de solicitar autorização específica da administração da

unidade de conservação;
 

XX - estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e orientações
 

estabelecidas nos regulamentos da unidade de conservação;
 

XXI - informar imediatamente à gestão da unidade de conservação quaisquer incidentes, acidentes ou
outras situações anormais ocorridas;

 
XXII - observar as normas existentes relacionadas à acessibilidade;

 
XXIII - prestar informações à unidade de conservação estatísticas acerca do quantitativo de pessoas
atendidas durante o prazo de validade da Autorização;

 
XXV - praticar e promover um excursionismo consciente e condutas de mínimo impacto;

 
XXVI - comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de dano ambiental ou infração
presenciada durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por terceiros,

 
tão logo seja possível;

 
XXVII - manter em local visível, durante o período de operação, os documentos necessários à identificação
e à Autorização de operação;

 
XXVIII - estar devidamente equipado, de acordo com o serviço a ser desenvolvido,

 
com, no mínimo, os seguintes materiais:

 
a) suprimento de água potável;

 
b) lanterna;

 
c) apito;

 
d) suprimento extra de alimento;

 
e) estojo de primeiros socorros; e

 
f) lista de telefones de emergência.

 
6.2. O não atendimento das obrigações poderá gerar as penalidades previstas na

 
Portaria nº 029, de 15 de fevereiro de 2022.

 
7. DAS VEDAÇÕES
7.1. Aos prestadores de serviço autorizados é vedado:

 
I - prestar serviços de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades

 
de conservação estaduais sem a Autorização para emitida pelo Instituto Água e Terra;

 
II - prestar ao visitante, dentro da unidade de conservação, serviços que não estejam

 
devidamente autorizados;

 
III - utilizar faixas para divulgação do serviço em locais não autorizados;

 
IV - utilizar, expor e divulgar propagandas, material promocional ou de comunicação

 
visual que incentivem a prática de atividades e serviços que não são regulamentadas

 
pela legislação ambiental estadual e pelos regulamentos do Instituto Água e Terra;

 
V - realizar a prestação do serviço fora das áreas delimitadas e autorizadas pela unidade de conservação;

 
VI - instalar estruturas e equipamentos cobrindo sinalização da unidade de conservação;

 
VII - vender, locar, arrendar ou ceder, a qualquer título, a Autorização;

 
VIII - alimentar a fauna silvestre, exceto em casos previstos;

 
IX - molestar a fauna silvestre;

 
X - realizar tentativas de resgate ou salvamento de fauna sem prévia comunicação

 
com o Instituto Água e Terra, com exceção dos prestadores de serviço autorizados e

 
capacitados.
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7.2. O não atendimento das obrigações poderá gerar as penalidades previstas na

Portaria nº 029, de 15 de fevereiro de 2022.
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

8.1. O Instituto Água e Terra dará ampla divulgação deste edital aos diversos
 

setores interessados.
 

8.2. O Instituto Água e Terra divulgará em seu site os autorizados à prestação do(s)
 

serviço(s).
 

8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Patrimônio Natural do
 

Instituto Água e Terra com a devida observância à legislação vigente.
 

8.4. Este ato administrativo é de caráter precário por sua natureza e pode ser
 

revogado a qualquer tempo sem ensejar ao autorizado qualquer forma de
 

indenização.
 

8.5. Este edital entra em vigor na data da sua publicação e vigorará por prazo
 

indeterminado, observado o interesse público e os princípios gerais da administração
 

pública.
 

Local, data, assinatura.
 

Nome em maiúsculas e negrito
 

(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas)
 

Portaria IAT nº 029/2022 Fl. 26.
 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA
 

PORTARIA Nº 029, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
 

ANEXO VI
 

MODELO DE ADVERTÊNCIA OU SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO
 

Ao Sr (a) nome da pessoa,
 

CNPJ/CPF: informar número
 

N° da Autorização: informar número
 

Considerando o estabelecimento da Portaria 029 de 15 de fevereiro de 2022,
 

que dispõe sobre normas e procedimentos administrativos para Autorização da
 

prestação do serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas unidades
 

de conservação estaduais;
 

Considerando o capítulo IV que dispõe sobre as obrigações e vedações do
 

prestador de serviço;
 

Considerando o Art. 17 que delega competência à Diretoria de Patrimônio
 

Natural de analisar e julgar as infrações cometidas pelos autorizados e que delega
 

competência ao mesmo de aplicar as penalidades previstas na Portaria;
 

Tendo em vista que Vossa Senhoria cometeu infração em virtude do
 

descumprimento do Art. 10, especificamente no item XXX, aplica-se a penalidade de
 

advertência como medida disciplinar na intenção de evitar a reiteração de atos desta
 

natureza.
 

OU
 

Tendo em vista a aplicação de advertência em virtude do descumprimento do
 

Art. 10, item XXX ocorrendo agora a reincidência de infração, a partir do
 

descumprimento do Art. 10, item XXX, aplica-se a penalidade de suspensão da
 

prestação dos serviços de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas
 

unidades de conservação estaduais pelo prazo de XX dias a contar do dia XX do XX.
 

OU
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Tendo em vista a aplicação de suspensão em virtude do descumprimento do

Art. 10, item XXX ocorrendo novamente a reincidência de infração, a partir do
 

descumprimento do Art. 10, item XXX, aplica-se a penalidade de cassação da
 

Autorização de n° XXXXX de prestação dos serviços de atividades de turismo de
 

aventura e ecoturismo nas unidades de conservação estaduais.
 

Com base na Lei Estadual 20.656/2021, o prestador de serviço poderá interpor
 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de recebimento desta
 

advertência/suspensão que será avaliada por comissão instituída no prazo de 5
 

(cinco) dias úteis.
 

Local, data, assinatura



08/03/2022 09:17 Consulta de Atos Normativos

https://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=5157 1/13

Legislação/Normas - Consulta
Ato Legal: Portaria IAP Nº Ato: 51 Ano: 2022

Data: 04/03/2022 Data Publicação: 07/03/2022

Ementa: Regulamentar normas e procedimentos para cadastramento e autorização de profissionais condutores de visitantes
em unidades de conservação estaduais administradas pelo Instituto Água e Terra-IAT.

Documento: INSTITUTO ÁGUA E TERRA
 PORTARIA Nº 051, DE 04 DE MARÇO DE 2022

 
O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 3.820, de 10 de janeiro de
2020, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho 1992, Lei
Estadual nº 20.070, de 18 de

 dezembro de 2019, Decreto Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de
julho de 2016,

 
• Considerando o disposto na Lei Federal n° 8.623, de 28 de janeiro de 1993, a qual dispõe sobre a profissão de
Guia de Turismo e dá outras providências;

 
• Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.985, de 18 de junho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação- SNUC;

 
• Considerando que a proteção do meio ambiente é um dever do Poder Público, conforme dispõe o art. 225, § 1º,
da Constituição Federal;

 
• Considerando o disposto na Lei Federal nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política
Nacional de Turismo, no que tange ao planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a
prestação de serviços turísticos;

 
• Considerando o disposto no Decreto Federal nº 7.381, de 2 de dezembro de 2010, que Regulamenta a Lei
Federal nº 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, no que tange ao planejamento,
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a prestação de serviços turísticos;

 
• Considerando o disposto na Norma Técnica Brasileira ABNT NBR ISO 21102 – Turismo de Aventura – Líderes –
Competência de Pessoal, de 02 de fevereiro de 2021, que estabelece os requisitos e as recomendações de
competências e os respectivos resultados esperados de competências para líderes, guias e condutores, comuns a
qualquer atividade de turismo de aventura;

 
• Considerando a atribuição do Instituto Água e Terra em gerir, fiscalizar e guardar as Unidades de Conservação
Estaduais;

 
• Considerando a Portaria IAT nº 029, de 15 de fevereiro de 2022, a qual regulamenta normas e procedimentos
para cadastramento e autorização de empresas prestadoras de serviços de atividades de turismo de aventura e
ecoturismo nas Unidades de Conservação Estaduais administradas pela autarquia; e

 
• Considerando o contido nos protocolos nº 18.099.138-7 e 18.099.281-2,

 
RESOLVE

 
Art. 1º. Regulamentar normas e procedimentos para cadastramento e autorização de profissionais condutores de
visitantes em unidades de conservação estaduais administradas pelo Instituto Água e Terra-IAT.

 Parágrafo único. Os termos aqui definidos não se aplicarão para unidades de conservação estaduais concedidas à
iniciativa privada, uma vez que estas têm contratos e obrigações específicas.

 
CAPÍTULO I

 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
 

Art. 2º. Para os fins previstos nesta Portaria entende-se por:
 I- Autorização: ato administrativo, unilateral, precário, pessoal e intransferível, manejado no exercício da

competência discricionária do IAT, por meio do qual é concedida a prestação do serviço comercial no interior de
unidade de conservação

 estadual, não ensejando direito à indenização para o particular quando da sua revogação a qualquer tempo.
 II- Visitante: pessoa que visita a área de uma unidade de conservação de acordo com os propósitos de uso

recreativo, desportivo, educacional, cultural ou religioso.
 III- Prestador de serviço: pessoa física ou jurídica interessada em realizar a prestação de serviço comercial no

interior das unidades de conservação estaduais.
 IV- Edital para cadastramento: procedimento realizado pelo IAT, necessário para a emissão da Autorização aos

interessados.
 V- Habilitação: fase em que a pessoa pretendente à Autorização apresenta documentações com vistas a atender

todos os requisitos solicitados no edital para cadastramento, mas ainda não possui a Autorização do IAT para
exercer a prestação

 do serviço.
 V - Autorizado: pessoa física ou jurídica que possui Autorização do IAT para realizar a prestação do serviço

comercial de condução de visitantes no interior das unidades de conservação estaduais.
 VII– Líder/Condutor de visitantes: pessoa física autorizada pelo IAT a atuar na condução de visitantes na unidade

de conservação, desenvolvendo atividades informativas e interpretativas sobre o ambiente natural e cultural
visitado, além de
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contribuir para o monitoramento dos impactos nas áreas de visitação.
VIII- Guia de turismo: é o profissional que exerce as atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de
informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais,
internacionais ou especializadas.
IX - Habilidades e conhecimentos técnicos específicos: são aqueles requeridos para a prática segura de
determinadas atividades em que prevalece o risco inerente à sua prática, adquiridas por meio de treinamento,
experiência, conhecimento ou
qualificações.
X- Serviços de apoio à visitação: Comodidade, conveniência, utilidade ou facilidade oferecida comercialmente por
um prestador de serviço aos visitantes, como exemplo, comercialização de alimentos, transporte e condução de
visitantes.
XI- Atividade de visitação: prática realizada pelo visitante durante sua visita em uma unidade de conservação,
como exemplo caminhada, escalada, cicloturismo, cavalgada e mergulho.
XI – Comunidade de entorno: população que apresentar comprovante de moradia no perímetro definido como a
zona de amortecimento da unidade de conservação.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E RECOMENDAÇÕES

Art. 3°. São princípios para o estabelecimento do serviço de condução de visitantes em unidades de conservação:
I– A contratação facultativa do condutor de visitante;
II- A recomendação por parte do IAT à contratação de um condutor de visitantes, de preferência de um
profissional das comunidades de entorno das unidades de conservação;
III– Ao serem realizados cursos de formação e capacitação por parte IAT, será oportunizado a participação de
moradores das comunidades de entorno.

Art. 4º. A obrigatoriedade do acompanhamento por condutor de visitante poderá ser adotada, a partir de
justificativa técnica pelo Instituto Água e Terra, embasada nos seguintes critérios:
I- Proteção do patrimônio histórico, arqueológico, paleontológico, espeleológico ou cultural, caso não existam
alternativas de manejo de impacto ou de monitoramento da visitação implementados;
II- Em Reservas Extrativistas ou Reservas de Desenvolvimento Sustentável;
III- Casos omissos, como áreas não regularizadas ou com sobreposição territorial.
Parágrafo único. A obrigatoriedade que trata o caput do artigo poderá ser revogada pelo IAT a qualquer momento
quando o modelo de operação for compatibilizado com as disposições do presente instrumento ou quando forem
implementadas ações de manejo que a dispensem.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO

Seção I

Do Processo de Cadastramento e Autorização

Art. 5º. A prestação do serviço de condução de visitante em unidade de conservação estadual depende de
autorização específica, que será emitida pelo órgão ambiental, após cumprimento de procedimento formalizado
segundo as etapas descritas:
I- Elaboração e divulgação, por parte do IAT, do edital para cadastramento, contendo as especificidades para
emissão da Autorização para a prestação do serviço de condução de visitantes na unidade de conservação,
conforme Anexo VI;
II- Abertura do processo de habilitação aos prestadores de serviço interessados em realizar o serviço de condução
de visitante na unidade de conservação, a partir dos prazos indicado no edital;
III- Preenchimento dos Anexos I, II e III pela pessoa pretendente a prestação do serviço e análise, pelo órgão
ambiental, quanto ao cumprimento das exigências indicadas em edital;
IV- Publicação, por parte do Instituto, da lista de prestadores de serviços habilitados ao cadastramento;
V- Emissão da Guia de Recolhimento do Estado do Paraná, pelo IAT, e pagamento desse valor previsto pelo
habilitado, quando for o caso;
VI - Emissão da Autorização, por parte IAT, conforme Anexo IV;
VII - Publicação, por parte do Instituto, da lista dos autorizados.

Seção II
Do Edital para Cadastramento

Art. 6°. O edital para cadastramento deverá conter, no mínimo, as informações descritas:
I- Informações gerais da unidade de conservação;
II- Informações específicas da operação do serviço, indicação dos instrumentos normativos a serem seguidos,
especificidades e condições gerais da visitação na unidade de conservação;
III- Documentação necessária para o processo de cadastramento do prestador de serviço, incluindo documentos
pessoais, capacitações e habilitações exigidas;
IV- Cronograma de habilitação e cadastramento;
V- Informações acerca do pagamento para emissão da Autorização para a prestação do serviço de condução de
visitantes, caso previsto;
VI- Informações específicas sobre as formas de identificação do condutor de visitantes autorizado, quando couber;
VII- Obrigações e vedações do condutor de visitante na operação comercial no interior da unidade de conservação,
conforme disposto no Capítulo IV desta Portaria.
VIII- Condições gerais do edital como vigência, revogação e sua forma de publicização.
§1°. Poderão ser requeridas, em complemento ao que trata o inciso II, a comprovação de habilidades e
conhecimentos técnicos específicos necessários à operação para condução de visitantes na unidade de
conservação.
§2°. Quando o número de interessados pela Autorização for maior que o limite estabelecido pelo órgão ambiental
em calendário, um dos critérios objetivos de escolha deverá priorizar moradores de comunidades locais de entorno
das unidades
de conservação, assim como posterior escalonamento das Autorizações mediante sorteio ou outro mecanismo
explicitado no edital, de forma a proporcionar o rodízio total ou parcial, garantindo igualdade de oportunidade
entre os responsáveis pela
prestação do serviço.

Seção III
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Da Capacitação dos Condutores de Visitantes

Art. 7°. No edital para cadastramento, o IAT deverá exigir capacitações dos interessados em adquirir Autorização
para prestar serviços de condução de visitantes.

§1°. As capacitações, a serem exigidas em todos os editais de cadastramento, conterão os seguintes temas e
conteúdos como obrigatórios:

I- Temas referentes ao meio ambiente e cultura (ênfase na unidade de conservação).
a) Conteúdos com informações sobre o IAT com seus objetivos e missão.
b) Conteúdos com informações sobre a caracterização geral das unidades de conservação, normas e demais regras
vigentes.

II- Temas referentes ao trabalho do condutor.
a) Conteúdos com informações sobre ética, apresentação pessoal e relações interpessoais.
b) Conteúdos com informações sobre técnicas de condução de visitantes.
c) Conteúdos com informações sobre os princípios de conduta consciente e minimização de impactos em
ambientes naturais.
d) Conteúdos com informações sobre normas da ABNT, especialmente para atividades que exijam habilidades e
conhecimentos técnicos específicos.

III- Temas referentes à segurança e equipamentos.
a) Conteúdos com informações sobre gestão de segurança da unidade de conservação.
b) Conteúdos com informações sobre gestão de segurança da atividade de turismo de aventura;
c) Conteúdos com informações sobre procedimentos de emergência e primeiros socorros

§2°. As capacitações, poderão ter os seguintes temas e conteúdos como desejáveis:

I- Temas referentes ao meio ambiente e cultura (ênfase na unidade de conservação).
a) Conteúdos com informações sobre legislações pertinentes ao Instituto Água e Terra.
b) Conteúdos com informações sobre a história e geografia regional.
c) Conteúdos com informações sobre turismo e práticas sustentáveis.

II- Temas referentes ao trabalho do condutor.
a) Conteúdos com informações sobre os princípios de interpretação ambiental.
b) Conteúdos com informações sobre monitoramento de impactos ambientais.
c) Conteúdos com informações sobre assistência ao participante.
d) Conteúdos com informações sobre situações adversas e mediação de conflitos.

III- Temas referentes à segurança e equipamentos.
a) Conteúdos com informações sobre prevenção e combate a incêndios florestais.
b) Conteúdos com informações sobre busca e salvamento.

§3º. Os cursos de capacitação de condutores de visitante poderão ser organizados pelo órgão ambiental, ou por
outras instituições ou pessoas físicas, respeitando os critérios quanto à formação estabelecidos no Art. 7.

§4º. Os certificados de cursos de capacitação emitidos por outras instituições poderão ser validados pelo IAT, para
fins de cadastramento de condutor de visitantes, mediante avaliação do conteúdo curricular em relação aos
critérios mínimos
estabelecidos.

§5°. As capacitações devem possuir carga horária mínima total de 40 horas/aula, e, quando couber, a necessidade
de aulas práticas avaliativas para a realidade de cada unidade de conservação.

§6°. Poderá ser estabelecido em edital a existência do período de transição para interessados no serviço de
condução de visitantes sem as comprovações referentes às capacitações, conforme critérios do Art. 7, tornando-se
habilitados e apenas após comprovações autorizadas.

Art. 8°. Os Guias de Turismo serão dispensados das capacitações indicadas no Art. 7, desde que apresentado
durante o processo de cadastramento o devido Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos - Cadastur válido,
sendo necessária apenas as capacitações não comprovadas nos cursos de guia referentes aos conteúdos
obrigatórios, sem carga horária mínima definida.

Seção IV
Da Autorização

Art. 9°. O IAT emitirá Autorização para prestação do serviço de condução de visitantes em unidades de
conservação, quando do atendimento de todos os requisitos estabelecidos no edital para cadastramento e
considerando eventual priorização das
comunidades locais de entorno das unidades de conservação, sorteio ou seleção realizada.
§1°. A autorização para condução de visitantes em atividades que exijam habilidades e conhecimentos técnicos
específicos dependerá da comprovação dessas habilidades e conhecimentos conforme diretrizes e políticas
institucionais para a atividade e previsão no edital.
§2°. Para os casos de sorteio ou seleção, estes deverão manifestar interesse na Autorização com base nas datas e
condições apresentadas pelo Instituto em prazo a ser estabelecido no edital.
§3°. As datas, locais, horários e condições específicas deverão ser explicitadas na Autorização, para facilitar as
atividades de monitoramento da prestação do serviço.
Art. 10. A profissão do Guia de Turismo não se confunde com o serviço de condutor de visitantes, devendo o guia
seguir os trâmites indicados nesta Portaria para exercer o serviço de condutor de visitante em unidades de
conservação estaduais.
Parágrafo único. Caso se candidatem mais profissionais que o número de vagas, serão priorizados os guias de
turismo com o Cadastur válido na autorização para condução de visitantes e, na sequência, condutores de
visitantes certificados que
sejam parte das comunidades de entorno das unidades de conservação.

Art. 11. Caso os autorizados não tenham mais interesse na continuidade do serviço de condução de visitantes em
unidades de conservação, deverão comunicar por escrito ao IAT para cancelamento da Autorização.
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Art. 12. A Autorização poderá ser condicionada ao pagamento do valor previsto em edital.
§1°. O pagamento deverá ser efetivado após a habilitação do prestador de serviço e do aceite do mesmo às
condições estabelecidas pela autarquia, quando será emitida a Guia de Recolhimento do Estado do Paraná – GR-PR
pelo IAT.
§2°. A quitação da GR-PR deverá ser apresentada pelo prestador de serviço e aferida pelo IAT para emitir a
Autorização.
§3°. Não será concedida Autorização para prestar o serviço de condução de visitantes ao cadastrado que não
realizar e comprovar o pagamento devido por meio de GR-PR, quando houver cobrança.

§4°. Para os pagamentos realizados após a data de vencimento da GR-PR serão acrescidos juros e multa
calculados nos termos da Lei Estadual nº 11.580, de 14 de novembro de 1996.

Art. 13. Não poderão ser cadastrados os interessados que apresentarem pendências junto ao IAT, relativas a dívida
vencida e não quitadas com a instituição, penalidades administrativas aplicadas e transitadas em julgado,
enquanto perdurarem seus efeitos, ou descumprimento de obrigações relativas a autorizações concedidas.

CAPÍTULO IV
DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES

Art. 14. Cabe ao prestador de serviço autorizado, as seguintes obrigações:
I- Desenvolver seu trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho da prestação dos serviços de modo
adequado, tendo em vista regramentos da unidade de conservação e mínimo impacto ambiental;
II- Tratar cuidadosamente os visitantes aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público com
cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade, disponibilidade e atenção;
III- Manter os dados do cadastramento e habilitação atualizados;
IV- Exercer exclusivamente os serviços previstos na Autorização;
V- Exercer a prestação do serviço somente em dias, horários e locais permitidos;
VI- Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;
VII- Ter conhecimento sobre as áreas da unidade de conservação em que estão previstas atividades de visitação,
as normas do(s) atrativo(s) em que irá operar e as regras da unidade de conservação, conforme estabelecido em
seu Plano de Manejo,
bem como zelar pelo seu cumprimento;
VIII- Informar aos visitantes sobre a biodiversidade e sobre a importância ecológica e social da unidade de
conservação e como os visitantes podem reduzir seu impacto enquanto estiveram na unidade;
IX- Informar aos visitantes os riscos inerentes à realização de atividades em uma área natural em geral e das
atividades a serem desenvolvidas, em específico, os aspectos de segurança necessários à atividade, os
procedimentos durante a viagem e as recomendações para o conforto e bem-estar do mesmo, além de
informações básicas sobre a unidade de conservação;
X- Comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de dano ambiental ou infração presenciada
durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por terceiros, tãologo seja possível;
XI- Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato à chefia da unidade de conservação a utilização
indevida por terceiros;
XII- Orientar os visitantes sobre procedimentos relacionados à coleta, acondicionamento e à deposição do lixo
durante a visita, assim como realizar o adequado gerenciamento dos resíduos produzidos durante a operação das
atividades no interior da unidade de conservação
XIII- Responsabilizar-se por todo resíduo gerado, inclusive aqueles não destinados adequadamente pelos seus
clientes;
XIV- Dar destinação adequada aos resíduos gerados pelos seus clientes;
XVI- Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados,
bem assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e à unidade de conservação;
XVII- Exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de conservação, bem como lhes dar
ciência de que a Autorização não representa qualquer tipo de vínculo empregatício com a Autarquia;
XVII- Permitir a vistoria da área do objeto da Autorização a qualquer tempo pera o efetivo exercício da fiscalização;
XIX- Informar ao visitante que deseja realizar filmagens com objetivo comercial, produção de filmes, programas ou
comerciais sobre a necessidade de solicitar autorização específica ao IAT;
XX- Estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e orientações estabelecidas nos regulamentos
da unidade de conservação;
XXI- Informar imediatamente à chefia da unidade de conservação quaisquer incidentes, acidentes ou outras
situações anormais ocorridas;
XXII- Observar as normas existentes relacionadas à acessibilidade;
XXIII- Prestar informações ao IAT, quanto a estatísticas acerca do quantitativo de pessoas atendidas durante o
prazo de validade da Autorização;
XXIV- Estar devidamente identificado como condutor de visitantes;
XXV- Praticar e promover uma experiência turística responsável e condutas de mínimo impacto;
XXVI- Comunicar à chefia da unidade de conservação a ocorrência de dano ambiental ou infração presenciada
durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por terceiros, tão logo seja possível;
XXVII- Estar devidamente equipado, de acordo com o serviço a ser desenvolvido, com, no mínimo, os seguintes
materiais:
a) suprimento de água potável;
b) lanterna;
c) apito;
d) suprimento extra de alimento;
e) estojo de primeiros socorros; e
f) lista de telefones de emergência.

Art. 15. Fica vedado ao prestador de serviço:

I- Prestar serviços sem a Autorização para a condução de visitantes emitida pelo IAT;
II- Prestar ao visitante, dentro da unidade de conservação, serviços que não estejam devidamente autorizados;
III- Utilizar faixas para divulgação do serviço em locais não autorizados;
IV- Utilizar, expor e divulgar propagandas, material promocional ou de comunicação visual que incentivem a prática
de atividades e serviços que não são regulamentadas pela legislação ambiental estadual e pelos regulamentos da
Autarquia;
V- Realizar a prestação do serviço fora das áreas delimitadas e autorizadas pela unidade de conservação;
VI- Instalar estruturas e equipamentos cobrindo sinalização da unidade de conservação;
VII- Vender, locar, arrendar ou ceder, a qualquer título, a Autorização;
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VIII- Alimentar a fauna silvestre, exceto em casos previstos;
IX- Molestar a fauna silvestre;
X- Realizar tentativas de resgate ou salvamento de fauna sem prévia comunicação com o IAT, com exceção dos
prestadores de serviço autorizados e capacitados.

Art. 16. O não atendimento das obrigações e vedações poderá gerar as penalidades previstas nesta norma.

Art. 17. Cabe ao IAT:
I- Elaborar e dar ampla publicidade ao edital para cadastramento com os procedimentos para cadastramento e
habilitação dos interessados em prestar os serviços de condução de visitantes em unidades de conservação;
II- Avaliar a documentação dos prestadores de serviço interessados para promover o processo de habilitação e
autorização, a partir dos critérios estabelecidos em edital;
III- Divulgar, na página do IAT e em outros meios possíveis, a lista dos prestadores de serviço autorizados para a
condução de visitantes na unidade de conservação informando dados como: nome, contato telefônico, endereço
eletrônico, domínio de
línguas estrangeiras e especialidades afins;
IV- Atualizar semestralmente a lista de autorizados junto ao IAT, para que seja disponibilizado na página oficial da
autarquia e encaminhada à órgãos oficiais;
V- Monitorar a qualidade dos serviços prestados através de pesquisa de satisfação com os visitantes ou outras
formas definidas pela unidade de conservação.
VI - Aplicar as devidas penalidades, quando necessário, conforme disposto nesta normativa e em outras
legislações.
VII- Efetuar o monitoramento de atrativos, atividades e de seus impactos;
VIII- Estimular e articular parcerias visando à capacitação e qualificação dos condutores de visitantes, de acordo
com as orientações gerais da legislação vigente e das especificidades da unidade, de acordo com o Plano de
Manejo da unidade de
conservação.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES

Art. 18. O prestador de serviço poderá ter a Autorização suspensa ou cassada no caso de cometimento de
infrações ou quando sua atitude representar potencial risco para a unidade de conservação ou aos visitantes.

Art. 19. Os descumprimentos das normas desta Portaria pelos Autorizados serão analisados pelo IAT, sendo
aplicadas as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da infração, sem prejuízo ao disposto no Decreto
Federal nº 6.514, de 22
de julho de 2008:
I- Em caso de primariedade de descumprimento das normas desta Portaria, das informações detalhadas no edital
para cadastramento e na Autorização, será aplicada uma advertência (Anexo VII) ao prestador de serviço
autorizado.
II- Em caso de reincidência de descumprimento das normas desta Portaria, das informações detalhadas no edital
para cadastramento e na Autorização, a mesma será suspensa (Anexo VII) em até 30 (trinta) dias.
III- Em caso de uma nova reincidência haverá cassação da Autorização (Anexo VII).
§1°. Decorrido 01 (um) ano da cassação o prestador de serviço poderá participar de novo cadastramento pelo IAT.
§2°. O histórico de aplicação das penalidades do inciso I e II será desconsiderado para aplicação de penalidades
na nova ou renovação da Autorização, renovação esta que dependerá do período estabelecido em cada unidade de
conservação.
§3º. Considerando a gravidade da infração, a penalidade poderá não atender a ordem estabelecida nos incisos
deste artigo.
§4º. Infrações ambientais, ou contra o patrimônio da unidade, transitadas e julgadas administrativamente, serão
punidas com a cassação da Autorização e exclusão imediata do cadastramento, por prazo não superior a 2 (dois)
anos, sem prejuízo das 
demais sanções administrativas aplicáveis à espécie, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 6.514/2008.
§5º. O IAT poderá instituir comissão consultiva para a apuração das infrações previstas no caput.
§6º. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas após procedimento administrativo que observe o
contraditório e a ampla defesa, com prazo para defesa de 05 (cinco) dias, conforme disposto na Lei Estadual nº
20.656, de 03 de agosto de
2021, sem prejuízo da possibilidade de adoção de medidas cautelares, quando houver situação de urgência.

Art. 20. A prática não autorizada de condução de visitantes sujeita o infrator a penalidade prevista no Decreto
Federal n° 6.514/08, pelos Art. 90 e 92.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. O IAT será responsável pela instrução, habilitação, cadastramento, emissão da Autorização,
monitoramento e aplicação das penalidades previstas, bem como suspender e restringir as Autorizações para a
prestação do serviço de condução de visitantes definidas nesta Portaria.

Art. 22. As Autorizações para a prestação do serviço de condução de visitantes em unidades de conservação
estaduais, constituem ato de caráter precário por sua natureza, podendo ser revogado a qualquer tempo,
mediante fundamentação e
notificação ao Autorizado com 30 (trinta) dias de antecedência, não lhe sendo devida qualquer indenização.
§1º. A decisão de revogação da autorização faz parte do juízo discricionário da Administração e necessita ser
fundamentada.
§2º. Para os casos de suspensão e cassação da Autorização não se aplica o prazo previsto no caput.

Art. 23. A Autorização emitida para o prestador de serviço que realiza o serviço de condução de visitantes em
unidades de conservação não substitui outras Autorizações associadas a este serviço, como a de atividades de
aventura e outras
que existirem.

Art. 24. O IAT poderá estabelecer contrapartidas aos autorizados para contribuir com serviços e programas de
gestão da unidade de conservação desde que relacionados com o objeto da autorização, tais como: manutenção
de trilhas, acessos e
equipamentos facilitadores, mutirões de limpeza, monitoramento da visitação e apoio a atividades de busca e
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salvamento.
Parágrafo único. A chefia da unidade de conservação será a responsável por efetuar o monitoramento da
realização das atividades previstas no caput deste artigo, assim como por emitir o certificado ou declaração que
comprove a atividade de contrapartida do prestador de serviço.

Art. 25. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo órgão ambiental.

Art. 26. O IAT dará ampla divulgação desta Portaria.

Art. 27. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra, em exercício

INSTITUTO ÁGUA E TERRA
PORTARIA Nº 051, DE 04 DE MARÇO DE 2022
ANEXO I
MODELO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO
1.Dados do responsável pela condução de visitante:
Nome*: _____________________________________________
Apelido*: ____________________________________________
Data de nascimento*: ____/____/_____
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
CPF*: _____________________
RG*: ______________________
Cidade/Estado onde nasceu*: __________________________________________
Nacionalidade*: _____________________________________________________
Endereço*:_________________________________________________________
Telefone*: _______________________ Celular*: __________________________
E-mail*: ___________________________________________________________
Há quantos anos mora no município atual?
__________________________________________________________________
2.Escolaridade*
( ) 1º grau incompleto ( ) 2º grau incompleto ( ) Superior incompleto
( ) 1º grau completo ( ) 2º grau completo ( ) Superior completo
Qual? _____________________________________________________________
Especialização: ( ) Não ( ) Sim / Qual? ___________________________________
3.Atividade de condutor de visitantes
Tempo de experiência na condução de visitantes em Unidades de Conservação*:
__________________________________________________________________
Vínculo empregatício: ( ) autônomo ( ) contratado por _______________________
( ) prestador de serviço para: __________________________________________
Faz parte alguma associação? ( ) Não ( ) Sim / Qual? -
__________________________________________________________________
Desenvolve outras atividades ligadas ao Turismo? ( ) Não ( ) Sim Quais?
__________________________________________________________________
4.Cursos de capacitação obrigatórios*
Temática Instituição
realizadora
Carga horária Possui
certificado?
Instituto Água e Terra –
missão, visão, valores;
Caracterização geral, normas
e demais regras dos atrativos
danome da unidade de
conservação

Ética, apresentação pessoal e
relações interpessoais
Técnicas de condução de
visitantes
Princípios de conduta
consciente e minimização de
impactos em ambientes
naturais
Gestão de segurança de
turismo de aventura
Primeiros socorros
5.Cursos Complementares
1) Nome do curso: ___________________________________________________
Carga horária: ______ Ano de realização: Possui certificado? ( ) Não ( ) Sim
Empresa/Instituição Organizadora:_______________________________________
2) Nome do curso: ___________________________________________________
Carga horária: _______ Ano de realização: Possui certificado? ( ) Não ( ) Sim
Empresa/Instituição Organizadora: ______________________________________
Declare abaixo as habilidades/atividades que você se considera apto à oferecer aos
visitantes (informações serão confirmadas pelo Instituto Água e Terra):
( ) contemplação do ambiente natural;
( ) observação de aves;
( ) observação de fauna;
( ) caminhada de longo percurso;
( ) visita a sítios histórico-culturais;
( ) cicloturismo;
( ) informações arqueológicas;
( ) informações botânicas;
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( ) condução bilingue - informar qual idioma: ______________________________
( ) outras - informar quais: _____________________________________________
Quais outros cursos você gostaria de fazer para melhorar seu trabalho como
condutor?
_________________________________________________________________
Local, data e Assinatura

INSTITUTO ÁGUA E TERRA
PORTARIA Nº 051, DE 04 DE MARÇO DE 2022
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Eu, ___________________________________________________________,
portador do CPF nº________________, declaro que sou responsável por cumprir e
fazer com que sejam cumpridas a legislação ambiental brasileira, as normas e os
regulamentos estabelecidos nos Planos de Manejo nome da unidade de conservação
e na Portaria nº 051, de 04 de março de 2022, bem como todas as regulamentações
pertinentes que são impostas pelas autoridades para o desenvolvimento do serviço.
__________________, ____ de __________________________ de 20xx.
Local, data e Assinatura

INSTITUTO ÁGUA E TERRA
PORTARIA Nº 051, DE 04 DE MARÇO DE 2022
ANEXO III
MODELO DE TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCOS
Eu,________________________________________________________________,
portador de CPF nº ______________________, telefones: fixo__________________
e celular _______________, DECLARO que conheço os riscos inerentes a atividade
de condutor de visitantes realizada em áreas naturais e, portanto, me responsabilizo
por minha segurança e por prestar aos visitantes conduzidos as orientações
necessárias para que eles próprios tenham condições de garanti-la, isentando o
Instituto Água e Terra de qualquer responsabilidade em caso de acidente.
DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE: (ADAPTAR CONFORME REGRAS DA UC)
Áreas naturais apresentam riscos, tais como choque térmico, afogamento, rajadas de
vento, isolamento, animais peçonhentos, picadas de insetos, queda de árvores, mau
tempo, trombas de água, escorregões, pequenas queimaduras, entre outros.
Devo estar preparado para adversidades em caso de acidente/incidente.
De que poderei ser responsabilizado por quaisquer danos causados ao nome da
unidade de conservação e seus recursos.
Os funcionários da unidade de conservação têm autoridade para intervir em casos
necessários.
A não observância das determinações acima configura desobediência ao artigo 90 do
Decreto Federal n° 6.514/08.
É PROIBIDO: (ADAPTAR CONFORME REGRAS DA UC)
a) Utilizar atalhos e/ou áreas interditadas;
b) Presença de animais domésticos no interior da unidade de conservação, por
prejudicarem a fauna silvestre, exceto cães-guia;
c) Consumo de bebida alcoólica e de quaisquer outras substâncias consideradas
entorpecentes no interior da unidade de conservação;
d) Jogar lixo no interior da unidade de conservação e nos locais de acampamento;
e) Utilizar veículos automotores nas trilhas da unidade de conservação, exceto
veículos do Instituto Água e Terra e/ou quando previsto em Plano de Manejo ou
instrumento de gestão válido;
f) O porte de toda e qualquer arma de fogo;
g) Caçar, capturar, molestar ou perseguir animais silvestres, bem como alimentá-los;
h) Provocar estampidos, emitir gritos e fazer barulhos que possam perturbar a fauna
local;
i) Coletar rochas, plantas, flores e sementes;
j) Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, placas ou outros bens
da unidade de conservação;
k) Negar-se a identificação pessoal, quando solicitada pela Fiscalização.
Local, data e Assinatura

INSTITUTO ÁGUA E TERRA
PORTARIA Nº 051, DE 04 DE MARÇO DE 2022
ANEXO IV
MINUTA
AUTORIZAÇÃO
INSTITUTO ÁGUA E TERRA
AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE
VISITANTES
Autorização para Prestação do Serviço de condução de visitante nº /202__
NOME DA CIDADE, XX de XXXX de 20__
O Instituto Água e Terra, por meio da DIRETORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL,
representado por ______________________________, matrícula nº ____________,
na qualidade de responsável pelo Instituto Água e Terra, AUTORIZA o exercício da
atividade profissional de condutor (a) de visitantes nas áreas previstas à visitação em
unidades de conservação estaduais.
Prestador de Serviço:
CPF/CNPJ:
RG:
Endereço:
O prestador de serviço fica autorizado a realizar serviços de condução de visitantes,
sob sua responsabilidade, nas atividades e nas áreas permitidas para visitação, bem
como por outras normas e regulamentos das unidades de conservação estaduais.
Nº de identificação do autorizado: / Validade: ___/___/20___.
Esta Autorização tem validade de XX (XX) meses a contar da data de sua emissão,
podendo ser revogado a qualquer tempo por interesse da administração ou
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prorrogado, mediante manifestação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, observado o interesse da Administração e a legislação pertinente.
OBRIGAÇÕES DO CONDUTOR DE VISITANTES
I - desenvolver seu trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho da
prestação dos serviços de modo adequado, tendo em vista regramentos da unidade
de conservação;
II - tratar cuidadosamente os visitantes, aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público com cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade,
disponibilidade e atenção;

III – seguir as normas e condutas de segurança;
IV - manter os dados do cadastramento e habilitação atualizados;
V - exercer exclusivamente os serviços previstos na Autorização;
VI - exercer a prestação do serviço somente em dias, horários e locais permitidos;
VII - respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;
VIII - ter conhecimento sobre as áreas da unidade de conservação em que estão
previstas atividades de visitação, as normas do(s) atrativo(s) em que irá operar e as
regras da unidade de conservação, conforme estabelecido em seu Plano de Manejo,
bem como zelar pelo seu cumprimento;
IX - informar aos visitantes sobre a biodiversidade e sobre a importância ecológica e
social da unidade de conservação;
X - informar aos visitantes os riscos inerentes à realização de atividades em uma área
natural em geral e das atividades a serem desenvolvidas, em específico, os aspectos
de segurança necessários à atividade, os procedimentos durante a viagem e as
recomendações para o conforto e bem-estar do mesmo, além de informações básicas
sobre a unidade de conservação;
XI - comunicar à equipe da unidade de conservação, tão logo seja possível, a
ocorrência de dano ambiental presenciado durante a atividade, seja pelo seu grupo
ou por terceiros, assim como qualquer incidente ou acidente flagrado dentro do NOME
DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO;
XII - zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato à unidade de
conservação a utilização indevida por terceiros;
XIII - orientar os visitantes sobre procedimentos relacionados à coleta,
acondicionamento e à deposição do lixo durante a visita, assim como realizar o
adequado gerenciamento dos resíduos produzidos durante a operação das atividades
no interior da unidade de conservação, responsabilizar-se por todo resíduo gerado,
inclusive aqueles não destinados adequadamente pelos seus clientes, dando
destinação adequada aos mesmos;
XIV – exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de
conservação, bem como lhes dar ciência de que a Autorização não representa
qualquer tipo de vínculo empregatício com a Autarquia;
XV - responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados,
bem assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e à unidade de conservação;
XVI – permitir vistorias das áreas do objeto da Autorização a qualquer tempo para o
efetivo exercício da fiscalização;
XVII - informar ao visitante que deseja realizar filmagens com objetivo comercial,
produção de filmes, programas ou comerciais sobre a necessidade de solicitar
autorização específica da administração da unidade de conservação;
XVIII - estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e orientações
estabelecidas nos regulamentos da unidade de conservação;
XIX. manter os equipamentos de segurança em perfeito estado de conservação e
funcionamento para operar a prestação de serviço;
XX - observar as normas existentes relacionadas à acessibilidade;
XXI - estar devidamente identificado como prestador de serviço (condutor de
visitante), mantendo em local visível os documentos de identificação, inclusive de seus
funcionários (quando for o caso), e a Autorização de funcionamento, para
apresentação imediata sempre que for solicitado;

XXII - praticar e promover um excursionismo consciente e condutas de mínimo
impacto;
XXIII – O Condutor de Visitante deve estar devidamente equipado, de acordo com o
serviço a ser desenvolvido, com, no mínimo, os seguintes materiais:
a) suprimento de água potável;
b) lanterna;
c) apito;
d) suprimento extra de alimento;
e) estojo de primeiros socorros; e
f) lista de telefones de emergência.
XXIV - cumprir as normas vigentes de postura, higiene, limpeza, saúde pública,
segurança pública, trânsito, meio ambiente e outras estipuladas na prestação de
serviço, como o edital para cadastramento;
XXV - As Autorizações para o exercício de Condutor de Visitantes fica condicionada
a disponibilização por parte de cada Autorizado de 05 dias de operação ou serviço
sem remuneração por ano em unidades de conservação estaduais, realizando as
atividades listadas neste item conforme a necessidade das mesmas:
1. Mutirão de limpeza;
2. Manutenção e abertura de trilhas;
3. Manutenção e/ou construção de estruturas;
4. Acompanhamento de grupos em visitas técnicas promovidas pelo Instituto Água e
Terra, inclusive aquelas relacionadas com Pesquisa e Extensão;
5. Atividades de Educação e Conscientização Ambiental, e de divulgação do Instituto
Água e Terra em instituições de ensino da região;
6. Apoio às ações de prevenção e combate a incêndios florestais;
7. Ações de recuperação de áreas degradadas/antropizadas;
8. Outras atividades voluntárias em benefício da gestão da Unidade de Conservação
realizadas em comum acordo entre os autorizados e a equipe da mesma;
ORIENTAÇÕES
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Em caso de extravio, furto ou destruição desta Autorização, o Instituto Água e Terra
deverá ser comunicado imediatamente para fins de substituição.
DO CANCELAMENTO, DA REVOGAÇÃO E DA CASSAÇÃO
Caso não haja mais interesse do prestador de serviço na continuidade do exercício
da atividade o mesmo deve, por meio de manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, requerer o cancelamento da presente
Autorização pelo Instituto Água e Terra.
No interesse da Administração, a Autorização poderá ser revogado a qualquer tempo,
mediante notificação do condutor de visitantes, não lhe sendo devida qualquer espécie
de indenização, considerando o Art. 22 da Portaria nº 051, de 04 de março de 2022.

Independentemente de prazo, os condutores poderão ter a Autorização suspensa ou
cassada no caso do cometimento de infrações, sendo-lhes aplicadas as sanções
previstas na da Portaria nº 051, de 04 de março de 2022, sem prejuízo das demais
sanções administrativas cabíveis à espécie.
NOME DA CIDADE, _____ de ___________ de 20__.
_________________________________
Responsável legal / Instituto Água e Terra
_________________________________
Autorizado

INSTITUTO ÁGUA E TERRA
PORTARIA Nº 051, DE 04 DE MARÇO DE 2022
ANEXO V
MODELO DE CRACHÁ
Nome: Foto:
RG:
Nº de Autorização:
É obrigatório o porte deste documento durante as operações
turísticas. Em caso de extravio, furto ou destruição, o Instituto
Água e Terra deverá ser comunicado imediatamente para fins
de substituição.
É obrigatório a plastificação e apresentação deste documento
junto com o RG.
Validade:
dd/mm/aaaa
Ass. Autoridade/Carimbo:

INSTITUTO ÁGUA E TERRA
PORTARIA Nº 051, DE 04 DE MARÇO DE 2022
ANEXO VI
EDITAL PARA CADASTRAMENTO N° XX/202X
Assunto: Chamamento Público para Cadastramento
O INSTITUTO ÁGUA E TERRA torna pública a abertura do processo de
cadastramento de pessoas físicas interessadas em realizar a prestação do serviço de
condução de visitantes com fins turísticos no XXXXXX a partir dos critérios
estabelecidos neste edital. Essa prestação de serviços deverá atender ao disposto
pelas determinações constantes na Portaria nº 051, de 04 de março de 2022, e das
demais legislações que as fundamentam e às condições e exigências estabelecidas
neste edital.
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste edital o cadastramento para autorização de pessoas
físicas interessadas em realizar a prestação do serviço de condução de visitantes com
fins turísticos no XXXXXX, cuja natureza jurídica trata-se de um ato administrativo
unilateral de caráter precário.
1.2. Conforme disposto na Portaria nº 051, de 04 de março de 2022, entende-se por
condutor de visitante, a pessoa física ou jurídica autorizada pelo Instituto Água e Terra
a atuar na condução de visitantes com fins turísticos na unidade de conservação,
desenvolvendo atividades informativas e interpretativas sobre o ambiente natural e
cultural visitado, além de contribuir para o monitoramento dos impactos nas áreas de
visitação.
1.3. Informações gerais sobre as unidades de conservação estaduais/Instituto Água
e Terra:
Descrever brevemente sobre as unidades de conservação estaduais/Instituto Água e
Terra.
2. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
2.1. Os interessados em prestar serviço de condução de visitantes com fins
turísticos poderão habilitar-se para o presente cadastramento efetivando sua inscrição
através da apresentação da seguinte documentação:
1. Ficha de identificação, devidamente preenchida e assinada conforme Anexo I;
2. Termo de Conhecimento de Risco e Corresponsabilidade inerentes às atividades
de visitação da unidade de conservação em área natural aberta devidamente
preenchidos e assinados conforme Anexo II;
3. Declaração de Compromisso comprometendo-se a cumprir a legislação ambiental,
as normas e regulamentos estabelecidos pela unidade de conservação, como: o Plano 
de Manejo e /ou de Uso Público da unidade de conservação, bem como o estabelecido
neste Edital, devidamente preenchida e assinada conforme Anexo III;
4. Cópia do RG e CPF, e comprovante de endereço domiciliar e 2 fotos 3x4 recentes;
5. Fotocópia do Certificado de Cadastro no Ministério do Turismo (CADASTUR) para
o serviço turístico de agenciamento e operação turística, quando for o caso (se tratar
de Guia de Turismo);
6. Certificado de cursos correlatos ao tema de formação de condutores de visitantes
conforme as exigências do Art. 7 da Portaria x, de mês de 202X. Poderão ser
reconhecidos cursos realizados por outras instituições, desde que devidamente
comprovados.
Conteúdo obrigatório
I - Temas referentes ao meio ambiente e cultura (ênfase na unidade de conservação).
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a) Conteúdos com informações sobre o Instituto Água e Terra com seus objetivos e
missão.
b) Conteúdos com informações sobre a caracterização geral das unidades de
conservação, normas e demais regras vigentes.
II - Temas referentes ao trabalho do condutor.
a) Conteúdos com informações sobre ética, apresentação pessoal e relações
interpessoais.
b) Conteúdos com informações sobre técnicas de condução de visitantes.
c) Conteúdos com informações sobre os princípios de conduta consciente e
minimização de impactos em ambientes naturais.
d) Conteúdos com informações sobre normas da ABNT, especialmente para
atividades que exijam habilidades e conhecimentos técnicos específicos.
III - Temas referentes à segurança e equipamentos.
a) Conteúdos com informações sobre gestão de segurança da unidade de
conservação.
b) Conteúdos com informações sobre gestão de segurança da atividade de turismo
de aventura;
c) Conteúdos com informações sobre procedimentos de emergência e primeiros
socorros
Conteúdo desejável
I - Temas referentes ao meio ambiente e cultura (ênfase na unidade de conservação).
a) Conteúdos com informações sobre legislações pertinentes ao Instituto Água e
Terra.
b) Conteúdos com informações sobre a história e geografia regional.
c) Conteúdos com informações sobre turismo e práticas sustentáveis.
II - Temas referentes ao trabalho do condutor.
a) Conteúdos com informações sobre os princípios de interpretação ambiental.
b) Conteúdos com informações sobre monitoramento de impactos ambientais.
c) Conteúdos com informações sobre assistência ao participante
d) Conteúdos com informações sobre situações adversas e mediação de conflitos
III - Temas referentes à segurança e equipamentos.
a) Conteúdos com informações sobre prevenção e combate a incêndios florestais.
b) Conteúdos com informações sobre busca e salvamento.
8. Certificados de cursos adicionais ou domínio de línguas estrangeiras, não sendo
estes, obrigatórios para a habilitação.
2.2. Não poderão participar de qualquer um dos cadastramentos pessoas físicas ou
jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública,
enquanto perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada.
2.3. Somente poderão ser cadastrados prestadores de serviço com idade maior que
18 (dezoito) anos.
2.4. Os prestadores de serviço deverão encaminhar a documentação exigida no
item 2.1:
2.4.1. Física, pessoalmente ou pelo correio (considerando como prazo de
recebimento a data final estipulada no cronograma no item 3.3), no endereço:
INSTITUTO ÁGUA E TERRA – DIRETORIA DO PATRIMÔNIO NATURAL
2.4.2. Ou eletrônica, digitalizada, colorida, em resolução mínima 300x300 dpi, layout
da página em formato A4, salvo em formato PDF, e com conteúdo legível, para o email:
credenciamentouc@iat.pr.gov.br. Os documentos enviados fora desta
especificação não serão considerados válidos para fins de habilitação.2.4.3. Em
face as medidas preventivas estabelecidas pelo Governo Federal contra a
disseminação da infecção respiratória COVID-19, a qual foi classificada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia, recomendamos o envio das
documentações somente por via eletrônica, para o endereço de e-mail mencionado,
enquanto perdurar as medidas oficiais de isolamento social.
3. DA VIGÊNCIA DO EDITAL PARA CADASTRAMENTO
3.1. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por prazo
indeterminado, observado o interesse público e os princípios gerais da administração
pública.
3.2. As renovações das Autorizações serão realizadas a cada dois anos podendo
ser reaberta chamada para novos cadastramentos a qualquer momento à interesse
da Administração, caso necessário, e dada ampla publicidade.
3.3. O processo desde a inscrição para a Habilitação até a emissão das
Autorizações se dará de acordo com o seguinte cronograma:
FASE DATA
Inscrição para Habilitação
Divulgação da Lista de Inscritos para
Habilitação
Análise da documentação encaminhada
(critérios elencados no item 2.1)
Publicação do resultado do
cadastramento
Prazo para apresentação de recurso
Emissão das Autorizações
Publicização dos autorizados
3.4. A entrega ou envio das Autorizações somente será realizada mediante
assinatura pelo interessado.
3.5. Qualquer interessado que se enquadre nas condições elencadas neste Edital,
durante o prazo de vigência, nas datas indicadas para a habilitação e desde que
cumpra os requisitos previstos neste instrumento, pode solicitar seu cadastramento.
3.6. A habilitação não garante o cadastramento do interessado sendo apenas a
primeira etapa do processo de Autorização.
3.7. As datas indicadas neste edital, no item 3.3, poderão ser alteradas conforme
interesse e necessidade da unidade sendo que as datas válidas serão afixadas em
locais de ampla divulgação incluindo a sede e na página do Instituto Água e Terra por
meio do link:
http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Unidades-de-Conservacao-UCs-e-suas-categoriasde-manejo-Protecao-Integral-e-
Uso-Sustentavel
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4. DO CADASTRAMENTO
4.1. Após o processo de habilitação, o Instituto Água e Terra, por meio de comissão
instituída, analisará a documentação e, quando do atendimento de todos os requisitos
e normas estabelecidas nesse edital, emitirá a(s) Autorização(ções) para prestação
do serviço de condução de visitantes com fins turísticos, conforme Anexo IV.
4.2. Serão cadastrados quantos prestadores de serviços atenderem aos requisitos
do cadastramento aqui estabelecidos, assim como em seus anexos.
4.3. As Autorizações para prestação do serviço de condução de visitantes com fins
turísticos são documentos pessoais e intransferíveis.
4.4. As Autorizações para prestação do serviço de condução de visitantes com fins
turísticos serão válidas por um período de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data
de sua emissão, podendo ser renovada pelo mesmo período, a partir de atualização
cadastral.
4.4.1. Caso o cadastrado não apresente a solicitação para renovação da autorização
e entrega da documentação no prazo estipulado neste edital, apenas poderá solicitar
nova habilitação no próximo período de cadastramento.
4.5. No interesse da Administração e por decisão justificada, a(s) Autorização(ões)
para prestação de serviço de condução de visitantes com fins turísticos poderá ser
revogada a qualquer tempo, mediante notificação ao autorizado com 30 (trinta) dias
de antecedência, não lhe sendo devida qualquer espécie de indenização,
considerando o disposto na Portaria nº XX, de XX do mês X de 202X.
4.6. São requisitos para renovação da Autorização para prestação de serviço de
condução de visitantes com fins turísticos sem descontinuidade da vigente:
I – Manifestação formal do prestador de serviço para renovação do Cadastramento à
unidade de conservação com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência do término
da Autorização, conforme calendário indicado pela unidade.
II – Inexistência de pendências ou restrições em nome do prestador de serviço, junto
a unidade de conservação.
III – Fotocópia do comprovante de residência, caso haja mudança de endereço.
4.7. Caso o autorizado não tenha mais interesse na continuidade do exercício do(s)
serviço(s), deverá comunicar o fato ao Instituto Água e Terra, por escrito, para o devido
cancelamento da Autorização.
4.8. O Instituto Água e Terra poderá solicitar, sempre que julgar necessário, a
atualização dos documentos referentes ao(s) cadastramento(s).
5. DA OPERAÇÃO
5.1. As atividades desenvolvidas sob a força dessa Autorização limitam-se à
condução de visitantes com fins turísticos, devendo respeitar os locais
especificamente autorizados e as normas internas da unidade de conservação, sem
prejuízo das demais restrições previstas em lei ou seus regulamentos.
5.2. Os horários de desenvolvimento dos serviços deverão ocorrer entre 05h00 e
19h00.
5.2.1. Serviços em horários diferentes dos períodos definidos deverão ser objeto de
análise e autorização por parte da chefia da respectiva unidade de conservação.
5.3. A visitação e qualquer outro serviço de apoio a esta atividade, em qualquer área
ou atrativo na Unidade de Conservação, poderá ser suspensa por ato da chefia da
unidade de conservação mediante justificativa técnica, com objetivo de proteção ao
patrimônio natural e garantia de segurança aos visitantes.
5.4. O autorizado deverá portar a cópia da Autorização em local de fácil
visualização.
5.5. O autorizado deverá se identificar individualmente com os seguintes elementos
visuais:
I - Crachá contendo nome completo, foto e número da Autorização para prestação do
serviço de condução de visitantes com fins turísticos emitida pelo Instituto Água e
Terra;
II – Camiseta da associação/empresa ao qual o condutor estiver vinculado. (opcional)
5.5.1. A confecção dos uniformes, segundo padrões estabelecidos pelo Instituto Água
e Terra, será de responsabilidade dos condutores de visitantes autorizados a realizar
o passeio turístico no interior da unidade de conservação.
5.5.2. O condutor de visitantes que não estiver identificado conforme orientações
deste Edital não poderá prestar os serviços autorizados.
5.6. A visita de grupos organizada por prestador de serviços comercial não
cadastrado deverá ser obrigatoriamente acompanhada por condutor de visitantes
cadastrado.
5.7. A prestação de serviços por pessoas jurídicas somente poderá ser realizada
por pessoas físicas autorizadas conforme as normas previstas neste edital.
5.8. Além dos procedimentos descritos nesta seção, deverão ser observadas e
respeitadas as normas de visitação estabelecidas no Plano de Manejo e demais
instrumentos vigentes, inclusive no que se refere à capacidade de carga de visitação
de cada atrativo.
5.8.1. Cada Condutor de Visitantes poderá atender a, no máximo, 10 pessoas por
grupo, sendo que em caso de grupos maiores outro Condutor deve ser convocado
para compor a equipe.
6. DAS OBRIGAÇÕES
6.1. Cabe ao Condutor de Visitantes autorizado, as seguintes obrigações:
I - desenvolver seu trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho da
prestação dos serviços de modo adequado, tendo em vista regramentos da unidade
de conservação;
II - tratar cuidadosamente os visitantes aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público com cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade,
disponibilidade e atenção;
III - manter os dados do cadastramento e habilitação atualizados;
IV - exercer exclusivamente os serviços previstos na Autorização;
V - exercer a prestação do serviço somente em dias, horários e locais permitidos;
VI - respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;
VII - ter conhecimento sobre as áreas da unidade de conservação em que estão
previstas atividades de visitação, as normas do(s) atrativo(s) em que irá operar e as
regras da unidade de conservação, conforme estabelecido em seu Plano de Manejo,
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bem como zelar pelo seu cumprimento;
VIII - informar aos visitantes sobre a biodiversidade e sobre a importância ecológica e
social da unidade de conservação;
IX - informar aos visitantes os riscos inerentes à realização de atividades em uma área
natural em geral e das atividades a serem desenvolvidas, em específico, os aspectos
de segurança necessários à atividade, os procedimentos durante a viagem e as
recomendações para o conforto e bem-estar do mesmo, além de informações básicas
sobre a unidade de conservação;
X - comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de dano ambiental
ou infração presenciada durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por terceiros, tão
logo seja possível;
XI - zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato à unidade de
conservação a utilização indevida por terceiros;
XII - orientar os visitantes sobre procedimentos relacionados à coleta,
acondicionamento e à deposição do lixo durante a visita, assim como realizar o
adequado gerenciamento dos resíduos produzidos durante a operação das atividades
no interior da unidade de conservação
XIII - responsabilizar-se por todo resíduo gerado, inclusive aqueles não destinados
adequadamente pelos seus clientes;
XIV - dar destinação adequada aos resíduos gerados pelos seus clientes;
XV - exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de
conservação, bem como lhes dar ciência de que a Autorização não representa
qualquer tipo de vínculo empregatício com a Autarquia;
XVI - responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados,
bem assim por danos ou prejuízos causados a terceiros e à unidade de conservação;
XVII - exigir dos seus empregados a observância das normas da unidade de
conservação, bem como lhes dar ciência de que a Autorização não representa
qualquer tipo de vínculo empregatício com a Autarquia;
XVIII - permitir a vistoria da área do objeto da Autorização a qualquer tempo pera o
efetivo exercício da fiscalização;
XIX - informar ao visitante que deseja realizar filmagens com objetivo comercial,
produção de filmes, programas ou comerciais sobre a necessidade de solicitar
autorização específica da administração da unidade de conservação;
XX - estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e orientações
estabelecidas nos regulamentos da unidade de conservação;
XXI - informar imediatamente à gestão da unidade de conservação quaisquer
incidentes, acidentes ou outras situações anormais ocorridas;
XXII - observar as normas existentes relacionadas à acessibilidade;
XXIII - prestar informações à unidade de conservação estatísticas acerca do
quantitativo de pessoas atendidas durante o prazo de validade da Autorização;
XXIV - estar devidamente identificado como condutor de visitantes;
XXV - praticar e promover um excursionismo consciente e condutas de mínimo
impacto;
XXVI - comunicar à equipe da unidade de conservação a ocorrência de dano
ambiental ou infração presenciada durante a atividade, seja pelo seu grupo ou por
terceiros, tão logo seja possível;
XXVII - estar devidamente equipado, de acordo com o serviço a ser desenvolvido,
com, no mínimo, os seguintes materiais:
a) suprimento de água potável;
b) lanterna;
c) apito;
d) suprimento extra de alimento;
e) estojo de primeiros socorros; e
f) lista de telefones de emergência.
6.2. O não atendimento das obrigações poderá gerar as penalidades previstas na
Portaria nº 051, de 04 de março de 2022.
7. DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
7.1. As Autorizações para o exercício de Condutor de Visitantes com fins turísticos
na unidade de conservação XXX fica condicionada a disponibilização por parte de
cada Autorizado de 05 dias de operação ou serviço sem remuneração por ano na
Unidade de Conservação, realizando as atividades listadas neste item conforme a
necessidade da mesma:
I – Mutirão de limpeza;
II – Manutenção e abertura de trilhas;
III – Manutenção e/ou construção de estruturas;
IV – Acompanhamento de grupos em visitas técnicas promovidas pela unidade de
conservação, inclusive aquelas relacionadas com Pesquisa e Extensão;
V – Atividades de Educação e Conscientização Ambiental, e de divulgação da unidade
de conservação em instituições de ensino da região;
VI – Apoio às ações de prevenção e combate a incêndios florestais;
VII – Ações de recuperação de áreas degradadas/antropizadas;
VIII – Outras atividades voluntárias em benefício da gestão da Unidade de
Conservação realizadas em comum acordo entre os autorizados e a equipe da
unidade de conservação;
7.2. Caso o Autorizado não tenha condições de apoiar pessoalmente as atividades
por qualquer motivo, poderá designar um substituto a seus custos;
7.3. A validação da realização das atividades será efetivada pela chefia da unidade
de conservação, ou servidor por ele designado.
8. DAS VEDAÇÕES
8.1. Aos prestadores de serviço autorizados (Condutores de Visitantes) é vedado:
I - prestar serviços sem a Autorização para a condução de visitantes emitida pela
unidade de conservação;
II - prestar ao visitante, dentro da unidade de conservação, serviços que não estejam
devidamente autorizados;
III - utilizar faixas para divulgação do serviço em locais não autorizados;
IV - utilizar, expor e divulgar propagandas, material promocional ou de comunicação
visual que incentivem a prática de atividades e serviços que não são regulamentadas
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pela legislação ambiental estadual e pelos regulamentos do Instituto Água e Terra;
V - realizar a prestação do serviço fora das áreas delimitadas e autorizadas pela
unidade de conservação;
VI - instalar estruturas e equipamentos cobrindo sinalização da unidade de
conservação;
VII - vender, locar, arrendar ou ceder, a qualquer título, a Autorização;
VIII - alimentar a fauna silvestre, exceto em casos previstos;
IX - molestar a fauna silvestre;
X - realizar tentativas de resgate ou salvamento de fauna sem prévia comunicação
com o Instituto Água e Terra, com exceção dos prestadores de serviço autorizados e
capacitados.
8.2. O não atendimento das obrigações poderá gerar as penalidades previstas na
Portaria nº 051, de 04 de março de 2022.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O Instituto Água e Terra dará ampla divulgação deste edital aos diversos
setores interessados.
9.2. O Instituto Água e Terra divulgará em seu site os autorizados à prestação do(s)
serviço(s).
9.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Instituto Água e Terra com a devida
observância à legislação vigente.
9.4. Este ato administrativo é de caráter precário por sua natureza e pode ser
revogado a qualquer tempo sem ensejar ao autorizado qualquer forma de
indenização.
9.5. Este edital entra em vigor na data da sua publicação e vigorará por prazo
indeterminado, observado o interesse público e os princípios gerais da administração
pública.
Cidade, xx de xxxx de 20xx.
Nome em maiúsculas e negrito
(cargo do signatário com iniciais em maiúsculas)
INSTITUTO ÁGUA E TERRA
PORTARIA Nº 051, DE 04 DE MARÇO DE 2022
ANEXO VII
MODELO ADVERTÊNCIA OU SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO
Ao Sr (a) nome da pessoa,
CNPJ/CPF: informar número
N° da Autorização: informar número
Considerando o estabelecimento da Portaria nº 051, de 04 de março de 2022, que
dispõe sobre normas e procedimentos administrativos para Autorização da prestação
do serviço de condução de visitantes da unidade de conservação;
Considerando o capítulo IV que dispõe sobre as obrigações e vedações do prestador
de serviço;
Considerando o Art. 21 que incumbe responsabilidade ao Instituto Água e Terra de
analisar e julgar as infrações cometidas pelos autorizados e que delega competência
ao mesmo de aplicar as penalidades previstas na Portaria;
Tendo em vista que Vossa Senhoria cometeu infração em virtude do descumprimento
do Art. 14, especificamente no item XXXX, aplica-se a penalidade de advertência
como medida disciplinar na intenção de evitar a reiteração de atos desta natureza.
OU
Tendo em vista a aplicação de advertência em virtude do descumprimento do Art. 14,
item xxx ocorrendo agora a reincidência de infração, a partir do descumprimento do
Art. 14, item xxx, aplica-se a penalidade de suspensão da prestação dos serviços de
condução de visitantes nas unidades de conservação estaduais pelo prazo de xx dias
a contar do dia xxx de xxx de 20X
OU
Tendo em vista a aplicação de suspensão em virtude do descumprimento do Art. 14,
item xxx ocorrendo novamente a reincidência de infração, a partir do descumprimento
do Art. 14, item xxx, aplica-se a penalidade de cassação da Autorização de n° _____
de prestação dos serviços de condução de visitantes nas unidades de conservação
estaduais.
Com base na Lei Estadual 20.656/2021, o prestador de serviço poderá interpor
recurso no prazo de cinco dias a contar da data de recebimento desta
advertência/suspensão que será avaliada por comissão instituída no prazo de cinco
dias.
Local, dia do mês de 20xx.
Assinatura

Observação:  

  Imprimir        Voltar   
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
PORTARIA Nº 194, DE 06 DE JUNHO DE 2022 

  
O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, 
de 05 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual 
nº 10.066, de 27 de julho 1992, Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, 
Decreto Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de 
julho de 2016, 
 

 Considerando que a proteção do meio ambiente é um dever do Poder Público, 
conforme dispõe o art. 225, § 1º, da Constituição Federal; 

 Considerando que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e sua utilização 
deve ser objeto de compensação para a coletividade, conforme o teor da 
Constituição Federal em seu art. 225, e § 1º, incisos I, IV e § 4º da Constituição 
Federal e art. 207, § 1º, V, XV, XVIII e § 2º da Constituição do Paraná; 

 Considerando o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC, referido na 
Lei Estadual nº 10.066/92 e ratificado na Lei Florestal do Paraná nº 11.054, de 11 de 
janeiro de 1995, o qual se integra com as demais áreas naturais protegidas na Rede 
Estadual da Biodiversidade, formatando o Sistema Estadual da Biodiversidade; 

 Considerando o Programa Parques Paraná que visa o fomento do turismo nas 
Unidades de Conservação Estaduais; 

 Considerando a Portaria IAT nº 029, de 15 de fevereiro de 2022, a qual regulamenta 
normas e procedimentos para cadastramento e autorização de empresas 
prestadoras de serviços de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas 
Unidades de Conservação Estaduais administradas pelo Instituto Água e Terra; e  

 Considerando o conteúdo dos protocolos 18.099.138-7 e 18.967.142-3, 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º. Publicar Edital de Cadastramento, conforme Anexo Único da presente Portaria, 
tendo como objeto determinar especificações básicas a serem seguidas visando à 
concessão de autorização aos interessados na prestação de serviços comerciais de 
atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas Unidades de Conservação Estaduais 
administradas pelo Instituto Água e Terra. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 

 
 
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA 
PORTARIA Nº 194, DE 06 DE JUNHO DE 2022 

 
ANEXO ÚNICO 

EDITAL DE CADASTRAMENTO 
 

O Instituto Água e Terra-IAT torna pública a abertura do processo de cadastramento de 
pessoas jurídicas interessadas em realizar a prestação de serviços de atividades de turismo 
de aventura e ecoturismo nas Unidades de Conservação Estaduais-UCs, a partir dos 
critérios estabelecidos no presente Edital.  A prestação de serviços deverá atender ao 
disposto pelas determinações constantes na Portaria IAT nº 029, de 15 de fevereiro de 
2022, bem como nas demais legislações que as fundamentam e às condições e exigências 
estabelecidas. 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto deste Edital o cadastramento para concessão de autorização de 
pessoas jurídicas interessadas em realizar a prestação de serviço de atividades de turismo 
de aventura e ecoturismo nas Unidades de Conservação Estaduais, cuja natureza jurídica 
trata-se de um ato administrativo unilateral de caráter precário. 
 
1.2. Conforme disposto na Portaria IAT nº 029/ 2022, entende-se por prestador de serviço a 
pessoa física ou jurídica interessada em realizar a prestação de serviço no interior das 
unidades de conservação estaduais. 
 
1.3. Informações gerais quanto as Unidades de Conservação/Instituto Água e Terra: 
 
As UCs contempladas por este Edital são as elencadas na Portaria IAT nº 124, de 06 de 
maio de 2022: Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual do Palmito, Parque 
Estadual do Rio da Onça, Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual do Monge, 
Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, 
Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual de Ibicatu, Parque Estadual 
de São Camilo, Parque Estadual da Cabeça do Cachorro, Parque Estadual do Rio Guarani, 
Parque Estadual Pico Paraná, Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, Parque 
Estadual da Ilha do Mel, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual de Ibiporã, 
Parque Estadual Mata São Francisco e Parque Estadual de Campinhos. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

2.1. Os interessados na prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e 
ecoturismo nas UCs elencadas poderão habilitar-se para o presente cadastramento 
efetivando sua inscrição através da apresentação da seguinte documentação: 
 
I. Modelo de Requerimento de Autorização, devidamente preenchido e assinado conforme 
Anexo I da Portaria IAT nº 029/ 2022; 
II. Termo de Conhecimento de Risco inerentes às atividades de visitação da Unidade de 
Conservação em área natural aberta, devidamente preenchido e assinado conforme Anexo 
II, da Portaria IAT nº 029/ 2022. 
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III. Declaração de Compromisso comprometendo-se a cumprir a legislação ambiental, as 
normas e regulamentos estabelecidos pela UC, como: o Plano de Manejo e /ou de Uso 
Público, bem como o estabelecido no presente Edital, devidamente preenchida e assinada 
conforme Anexo III, da Portaria IAT nº 029/ 2022; 
IV. Fotocópia do CNPJ da empresa, cópia do RG e CPF do proprietário e/ou representante 
legal da empresa, contrato social e última alteração; 
V. Comprovante do Alvará de Funcionamento; 
VI. Cópia do Contrato Social com objeto social adequado à Autorização do serviço 
solicitado, apresentando a última alteração contratual, quando for o caso. 
VII. Cópia do Certificado de Cadastro no Ministério do Turismo (CADASTUR) para o serviço 
turístico de agenciamento e operação turística (quando for o caso de se tratar de Guia de 
Turismo); 
VIII. Cursos e certificações pertinentes para a prática da atividade solicitada; 
 
2.2. Não poderão participar de qualquer um dos cadastramentos pessoas físicas ou jurídicas 
que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, enquanto 
perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada. 
 
2.3. Somente poderão ser cadastrados prestadores de serviço com idade maior que 18 
(dezoito) anos. 
 
2.4. Os prestadores de serviço deverão encaminhar a documentação exigida no item 2.1: 
 
a. Em meio físico, a ser entregue nas Gerências Regionais/Núcleos Locais do órgão ou por 
correio, remetido à Diretoria do Patrimônio Natural-DIPAN na sede do IAT (Rua Engenheiros 
Rebouças, 1206, Curitiba/Paraná).  
 
b. Em meio eletrônico para o e-mail credenciamentouc@iat.pr.gov.b devendo a 
documentação estar digitalizada, colorida, em resolução mínima 300x300 dpi, layout da 
página em formato A4, salvo em formato PDF, e com conteúdo legível. Os documentos 
enviados fora desta especificação não serão considerados válidos para fins de habilitação. 
 

3. DA VIGÊNCIA DO EDITAL PARA CADASTRAMENTO 
 
3.1. O presente edital entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará por prazo 
indeterminado, observado o interesse público e os princípios gerais da administração 
pública. 
 
3.2. As renovações das Autorizações serão realizadas a cada dois anos, ou a qualquer 
momento caso haja mudança na legislação federal e/ou estadual inerente às atividades.  
 
3.3. Qualquer interessado que se enquadre nas condições elencadas neste Edital, durante o 
prazo de vigência, nas datas indicadas para a habilitação e desde que cumpra os requisitos 
previstos neste instrumento, poderá solicitar seu cadastramento. 
 
3.4. A habilitação não garante o cadastramento do interessado sendo apenas a primeira 
etapa do processo de Autorização. 
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4. DO CADASTRAMENTO 
 

4.1. Após o processo de habilitação, o IAT, por meio de comissão instituída, analisará a 
documentação e, quando do atendimento de todos os requisitos e normas estabelecidas 
nesse edital, emitirá a Autorização para prestação de serviço de atividades de turismo de 
aventura e ecoturismo nas Unidades de Conservação, conforme Anexo IV da Portaria IAT nº 
029/2022 
 
4.2. Serão cadastrados os prestadores de serviços que atenderem aos requisitos aqui 
estabelecidos. 
 
4.3. As Autorizações para prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e 
ecoturismo nas Unidades de Conservação são documentos pessoais e intransferíveis. 
 
4.4. As Autorizações para prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e 
ecoturismo nas UCs serão válidas por um período de 24 (vinte e quatro) meses a partir da 
data de sua emissão, podendo ser renovada pelo mesmo período, a partir de atualização 
cadastral. 
 
4.5. No interesse da Administração e por decisão justificada, a Autorização para prestação 
de serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas Unidades de Conservação 
poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante notificação ao autorizado com 30 (trinta) 
dias de antecedência, não lhe sendo devida qualquer espécie de indenização, considerando 
o disposto na Portaria IAT nº 029/2022. 
 
4.6. São requisitos para a renovação da Autorização com objetivo de prestar serviços de 
atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas Unidades de Conservação, sem 
descontinuidade da vigente: 
 
I. Manifestação formal do prestador de serviço para renovação do Cadastramento com, no 
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência do término da Autorização, conforme calendário 
indicado pela unidade; 
II. Inexistência de pendências ou restrições em nome do prestador de serviço, junto a 
Unidade de Conservação; 
III. Cópia do comprovante de residência, caso haja mudança de endereço. 
IV. Cópia de alteração contratual, caso haja mudança de dados. 
 
4.7. Caso o autorizado não tenha mais interesse na continuidade do exercício do(s) 
serviço(s), deverá comunicar ao IAT, por escrito, para o devido cancelamento da 
Autorização. 
 
4.8. O Instituto Água e Terra poderá solicitar, sempre que julgar necessário, a atualização 
dos documentos referentes ao(s) cadastramento(s). 
 

5. DA OPERAÇÃO 
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5.1. As atividades desenvolvidas sob a força dessa Autorização limitam-se à prestação de 
serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas UCs, devendo respeitar os 
locais especificamente autorizados e as normas internas de cada Unidade de Conservação, 
sem prejuízo das demais restrições previstas em lei ou seus regulamentos. 
5.2. Serviços em horários diferentes dos períodos em que estão abertas à visitação as UCs 
deverão ser objeto de análise e autorização por parte da chefia da respectiva Unidade de 
Conservação. 
 
5.3. A visitação e qualquer outro serviço de apoio a esta atividade, em qualquer área ou 
atrativo na Unidade de Conservação, poderá ser suspensa por ato da chefia mediante 
justificativa técnica, com objetivo de proteção ao patrimônio natural e garantia de segurança 
aos visitantes. 
 
5.4. O autorizado (ou seus colaboradores) deverá portar a cópia da Autorização. 
 
5.5. A visita de grupos, organizada por prestador de serviços não cadastrado, deverá ser 
obrigatoriamente acompanhada por prestador de serviços cadastrado. 
 
5.6. A prestação de serviços por pessoas jurídicas somente poderá ser realizada por 
pessoas físicas autorizadas conforme as normas previstas neste edital, com as devidas 
autorizações do Instituto Água e Terra, quando previsto. 
 
5.7. Além dos procedimentos descritos nesta seção, deverão ser observadas e respeitadas 
as normas de visitação estabelecidas no Plano de Manejo e demais instrumentos vigentes, 
inclusive no que se refere à capacidade de carga de visitação de cada atrativo. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES 
 

6.1. Cabe ao Prestador de Serviços autorizado, as seguintes obrigações: 
 
I. Desenvolver seu trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho da prestação 
dos serviços de modo adequado, tendo em vista regramentos da unidade de conservação; 
II. Tratar cuidadosamente os visitantes, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 
com o público com cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade, disponibilidade e 
atenção; 
III. Manter os dados do cadastramento e habilitação atualizados; 
IV. Exercer exclusivamente os serviços previstos na Autorização; 
V. Exercer a prestação do serviço somente em dias, horários e locais permitidos; 
VI. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente; 
VII. Ter conhecimento sobre as áreas da Unidade de Conservação em que estão previstas 
atividades de visitação, as normas do(s) atrativo(s) em que irá operar e as suas regras, 
conforme estabelecido em seu Plano de Manejo, bem como zelar pelo seu cumprimento; 
VIII. Informar aos visitantes sobre a biodiversidade e sobre a importância ecológica e social 
da Unidade de Conservação; 
IX. Informar aos visitantes os riscos inerentes à realização de atividades em uma área 
natural em geral e das atividades a serem desenvolvidas, em específico, os aspectos de 
segurança necessários à atividade, os procedimentos durante a viagem e as 
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recomendações para o conforto e bem-estar do mesmo, além de informações básicas sobre 
as Unidades de Conservação. 
X. Comunicar a equipe da Unidade de Conservação quanto a ocorrência de dano ambiental 
ou infração presenciada durante a atividade seja pelo seu grupo ou por terceiros, tão logo 
seja possível; 
XI. Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato à administração da 
Unidade de Conservação quando da utilização indevida por terceiros; 
XII. Orientar os visitantes sobre procedimentos relacionados à coleta, acondicionamento e à 
deposição do lixo durante a visita, assim como realizar o adequado gerenciamento dos 
resíduos produzidos durante a operação das atividades no interior da Unidade de 
Conservação; 
XIII. Responsabilizar-se por todo resíduo gerado, inclusive aqueles não destinados 
adequadamente pelos seus clientes; 
XIV. Dar destinação adequada aos resíduos gerados pelos seus clientes; 
XV. Exigir dos seus empregados a observância das normas da Unidade de Conservação, 
bem como lhes dar ciência de que a Autorização não representa qualquer tipo de vínculo 
empregatício com a Autarquia; 
XVI. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem 
como por danos ou prejuízos causados a terceiros e à Unidade de Conservação; 
XVII. Permitir a vistoria da área do objeto da Autorização a qualquer tempo para o efetivo 
exercício da fiscalização; 
XVIII. Informar ao visitante que deseja realizar filmagens com objetivo comercial, produção 
de filmes, programas ou comerciais sobre a necessidade de solicitar autorização específica 
da administração das Unidades de Conservação; 
XIX. Estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e orientações 
estabelecidas nos regulamentos da Unidades de Conservação; 
XX. Informar imediatamente à gestão da Unidade de Conservação quaisquer incidentes, 
acidentes ou outras situações anormais ocorridas; 
XXI. Observar as normas existentes relacionadas à acessibilidade; 
XXII. Prestar informações quanto à estatísticas acerca do quantitativo de pessoas atendidas 
durante o prazo de validade da Autorização; 
XXIII. Praticar e promover um excursionismo consciente e condutas de mínimo impacto; 
XXIV. Manter em local visível, durante o período de operação, os documentos necessários à 
identificação e à Autorização de operação; 
XXV. Estar devidamente equipado, de acordo com o serviço a ser desenvolvido, com, no 
mínimo, os seguintes materiais: 
 
I. Suprimento de água potável; 
II. Lanterna; 
III. Apito; 
IV. Suprimento extra de alimento; 
V. Estojo de primeiros socorros; e 
VI. Lista de telefones de emergência. 
6.2. O não atendimento das obrigações poderá gerar as penalidades previstas conforme 
Portaria IAT nº 029/2022. 
 

7. DAS VEDAÇÕES 
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7.1. Aos prestadores de serviço autorizados é vedado: 
 
I. Prestar serviços de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas Unidades de 
Conservação sem a Autorização emitida pelo Instituto Água e Terra; 
II. Prestar ao visitante serviços que não estejam devidamente autorizados; 
III. Utilizar faixas para divulgação do serviço em locais não autorizados; 
IV. Utilizar, expor e divulgar propagandas, material promocional ou de comunicação visual 
que incentivem a prática de atividades e serviços que não são regulamentadas pela 
legislação ambiental estadual e pela autarquia; 
V. Realizar a prestação do serviço fora das áreas delimitadas e autorizadas; 
VI. Instalar estruturas e equipamentos cobrindo sinalização da Unidade de Conservação; 
VII. Vender, locar, arrendar ou ceder, a qualquer título, a Autorização recebida para 
execução dos serviços; 
VIII. Alimentar a fauna silvestre, exceto em casos previstos; 
IX. Molestar a fauna silvestre; 
X. Realizar tentativas de resgate ou salvamento de fauna sem prévia comunicação ao 
Instituto Água e Terra, com exceção dos prestadores de serviço autorizados e capacitados. 
 
7.2. O não atendimento das obrigações poderá gerar as penalidades previstas na Portaria 
IAT nº 029/2022. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. O Instituto Água e Terra dará ampla divulgação deste edital aos diversos setores 
interessados. 
 
8.2. A autarquia divulgará em seu site os autorizados à prestação do(s) serviço(s). 
 
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Patrimônio Natural do Instituto 
Água e Terra, com a devida observância à legislação vigente. 
 
8.4. Este ato administrativo é de caráter precário por sua natureza e pode ser revogado a 
qualquer tempo sem ensejar ao autorizado qualquer forma de indenização. 
 
8.5. O presente Edital entrará em vigor na data da sua publicação e vigorará por prazo 
indeterminado, observado o interesse público e os princípios gerais da administração 
pública. 
 
 

 
 
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 
Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra 
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ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

 
O texto abaixo não substitui o publicado no Diário Oficial

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

PORTARIA Nº 196, DE 08 DE JUNHO DE 2022
 

O Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.700, de 05 de abril de

2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho 1992,
Lei Estadual nº 20.070, de 18 de dezembro de 2019, Decreto Estadual nº 3.813, de 09 de janeiro de 2020 e

Decreto Estadual nº 4.696 de 27 de julho de 2016,
 

• Considerando que a proteção do meio ambiente é um dever do Poder Público, conforme dispõe o art. 225,

§ 1º, da Constituição Federal;
 

• Considerando que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e sua utilização deve ser objeto de

compensação para a coletividade, conforme o teor da Constituição Federal em seu art. 225, e § 1º, incisos

I, IV e § 4º da Constituição Federal e art. 207, § 1º, V, XV, XVIII e § 2º da Constituição do Paraná; 

• Considerando o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC, referido na Lei Estadual nº

10.066/92 e ratificado na Lei Florestal do Paraná nº 11.054, de 11 de janeiro de 1995, o qual se integra com
as demais áreas naturais protegidas na Rede Estadual da Biodiversidade, formatando o Sistema Estadual

da Biodiversidade;
 

• Considerando o Programa Parques Paraná que visa o fomento do turismo nas Unidades de Conservação

Estaduais;
 

• Considerando a Portaria IAT nº 051, de 04 de março de 2022, a qual regulamenta normas e

procedimentos para cadastramento e autorização de profissionais condutores de visitantes em Unidades de

Conservação Estaduais administradas pelo Instituto Água e Terra; e
 

• Considerando o conteúdo dos protocolos nº 18.099.281-2 e nº 18.968.653-6,
 

RESOLVE
 

Art. 1º. Publicar Edital de Cadastramento, conforme Anexo Único da presente Portaria, tendo como objeto

determinar especificações básicas a serem seguidas pelos profissionais condutores de visitantes nas
Unidades de Conservação Estaduais administradas pelo Instituto Água e Terra.

 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN
 

Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra
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INSTITUTO ÁGUA E TERRA

PORTARIA Nº 196, DE 08 DE JUNHO DE 2022
 

ANEXO ÚNICO
 

EDITAL DE CADASTRAMENTO
 

O Instituto Água e Terra-IAT torna pública a abertura do processo de cadastramento de
 

pessoas físicas interessadas em realizar a prestação de serviços de condução de visitantes
 

com fins turísticos nas Unidades de Conservação Estaduais-UCs, a partir dos critérios
 

estabelecidos no presente Edital. A prestação de serviços deverá atender ao disposto pelas
 

determinações constantes na Portaria IAT nº 051, de 04 de março de 2022, bem como nas
 

demais legislações que as fundamentam e às condições e exigências estabelecidas.
 

1. DO OBJETO
 

1.1. Constitui objeto deste Edital o cadastramento para concessão de autorização de pessoas
 

físicas interessadas em realizar a prestação de serviço de condução de visitantes com fins
 

turísticos nas UCs Estaduais, cuja natureza jurídica trata-se de um ato administrativo unilateral
 

de caráter precário.
 

1.2. Conforme disposto na Portaria IAT nº 051/ 2022, entende-se por condutor de visitante, a
 

pessoa física ou jurídica autorizada pelo Instituto Água e Terra a atuar na condução de
 

visitantes com fins turísticos nas UCs, desenvolvendo atividades informativas e interpretativas
 

sobre o ambiente natural e cultural visitado, além de contribuir para o monitoramento dos
 

impactos nas áreas de visitação.
 

1.3. Informações gerais quanto as Unidades de Conservação/Instituto Água e Terra:
 

As UCs contempladas por este Edital são as elencadas na Portaria IAT nº 124, de 06 de maio
 

de 2022: Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual do Palmito, Parque Estadual do
 

Rio da Onça, Parque Estadual Serra da Baitaca, Parque Estadual do Monge, Parque Estadual
 

do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual do Lago Azul, Parque Estadual
 

Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual de Ibicatu, Parque Estadual de São Camilo,
 

Parque Estadual da Cabeça do Cachorro, Parque Estadual do Rio Guarani, Parque Estadual
 

Pico Paraná, Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança, Parque Estadual da Ilha do
 

Mel, Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual de Ibiporã, Parque Estadual Mata
 

São Francisco e Parque Estadual de Campinhos.
 

2. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
 

2.1. Os interessados na prestação de serviço de condução de visitantes com fins turísticos
 

poderão habilitar-se para o presente cadastramento efetivando sua inscrição através da
 

apresentação da seguinte documentação:
 

I. Modelo de Requerimento de Autorização, devidamente preenchido e assinado conforme
 

Anexo I da Portaria IAT nº 051/ 2022;
 

II. Termo de Conhecimento de Risco inerentes às atividades de visitação da UC em área
 

natural aberta, devidamente preenchido e assinado conforme Anexo II, da Portaria IAT nº 051/
 

2022.
 

III. Declaração de Compromisso comprometendo-se a cumprir a legislação ambiental, as
 

normas e regulamentos estabelecidos pela UC, como: o Plano de Manejo e /ou de Uso
 

Público, bem como o estabelecido no presente Edital, devidamente preenchida e assinada
 

conforme Anexo III, da Portaria IAT nº 051/ 2022;
 

IV. Cópia do RG, CPF, comprovante de endereço domiciliar
 

V. 2 (duas) fotos 3x4 – atual;
 

VI. Cópia do Certificado de Cadastro no Ministério do Turismo (CADASTUR) para o serviço
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turístico de agenciamento e operação turística (quando for o caso de se tratar de Guia de

Turismo);
 

VI. Certificados de cursos adicionais ou domínio de línguas estrangeiras, não sendo estes,
 

obrigatórios para a habilitação.
 

VII. Certificado de cursos correlatos ao tema de formação de condutores de visitantes,
 

conforme exigências contidas no art. 7 da Portaria IAT nº 51/2022.
 

Obs.: Poderão ser reconhecidos os cursos realizados por outras instituições, desde que
 

devidamente comprovados.
 

• Conteúdo obrigatório
 

1. Temas relacionados ao meio ambiente e cultura, com ênfase em UC.
 

a.Conteúdos com informações sobre o Instituto Água e Terra com seus objetivos e missão.
 

b.Conteúdos com informações sobre a caracterização geral das UCs, normas e demais regras
 

vigentes.
 

2. Temas relacionados ao trabalho do condutor.
 

a. Conteúdos com informações sobre ética, apresentação pessoal e relações interpessoais.
 

b. Conteúdos com informações sobre técnicas de condução de visitantes.
 

c. Conteúdos com informações sobre os princípios de conduta consciente e minimização de
 

impactos em ambientes naturais.
 

d. Conteúdos com informações sobre normas da ABNT, especialmente para atividades que
 

exijam habilidades e conhecimentos técnicos específicos.
 

3. Temas relacionados à segurança e equipamentos.
 

a. Conteúdos com informações sobre gestão de segurança da UC.
 

b. Conteúdos com informações sobre gestão de segurança da atividade de turismo de
 

aventura;
 

c. Conteúdos com informações sobre procedimentos de emergência e primeiros socorros
 

• Conteúdo desejável
 

1. Temas relativos ao meio ambiente e cultura, com ênfase em UC.
 

a. Conteúdos com informações sobre legislações pertinentes ao Instituto Água e Terra.
 

b. Conteúdos com informações sobre a história e geografia regional.
 

c. Conteúdos com informações sobre turismo e práticas sustentáveis.
 

2. Temas relacionados ao trabalho do condutor.
 

a. Conteúdos com informações sobre os princípios de interpretação ambiental.
 

b. Conteúdos com informações sobre monitoramento de impactos ambientais.
 

c. Conteúdos com informações sobre assistência ao participante
 

d. Conteúdos com informações sobre situações adversas e mediação de conflitos
 

3. Temas relacionados à segurança e equipamentos.
 

a. Conteúdos com informações sobre prevenção e combate a incêndios florestais.
 

b. Conteúdos com informações sobre busca e salvamento.
 

2.2. Não poderão participar de qualquer um dos cadastramentos pessoas físicas ou jurídicas
 

que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, enquanto
 

perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada.
 

2.3. Somente poderão ser cadastrados prestadores de serviço com idade maior que 18
 

(dezoito) anos.
 

2.4. Os prestadores de serviço deverão encaminhar a documentação exigida no item 2.1:
 

a. Em meio físico, a ser entregue nas Gerências Regionais/Núcleos Locais do órgão ou por
 

correio, remetido à Diretoria do Patrimônio Natural-DIPAN na sede do IAT (Rua Engenheiros
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Rebouças, 1206, Curitiba/Paraná).

b. Em meio eletrônico para o e-mail credenciamentouc@iat.pr.gov.br devendo a
 

documentação estar digitalizada, colorida, em resolução mínima 300x300 dpi, layout da
 

página em formato A4, salvo em formato PDF, e com conteúdo legível. Os documentos
 

enviados fora desta especificação não serão considerados válidos para fins de habilitação.
 

3. DA VIGÊNCIA DO EDITAL PARA CADASTRAMENTO
 

3.1. O presente edital entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará por prazo
 

indeterminado, observado o interesse público e os princípios gerais da administração pública.
 

3.2. As renovações das Autorizações serão realizadas a cada dois anos, ou a qualquer

momento caso haja mudança na legislação federal e/ou estadual inerente às atividades.
 

3.3. Qualquer interessado que se enquadre nas condições elencadas neste Edital, durante o
 

prazo de vigência, nas datas indicadas para a habilitação e desde que cumpra os requisitos
 

previstos neste instrumento, poderá solicitar seu cadastramento.
 

3.4. A habilitação não garante o cadastramento do interessado sendo apenas a primeira etapa
 

do processo de Autorização.
 

4. DO CADASTRAMENTO
 

4.1. Após o processo de habilitação, o IAT, por meio de comissão instituída, analisará a
 

documentação e, quando do atendimento de todos os requisitos e normas estabelecidas 
 

nesse edital, emitirá a Autorização para prestação de serviço de atividades de turismo de
 

aventura e ecoturismo nas UCs, conforme Anexo IV da Portaria IAT nº 051/2022.
 

4.2. Serão cadastrados os prestadores de serviços que atenderem aos requisitos aqui
 

estabelecidos.
 

4.3. As Autorizações para prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e
 

ecoturismo nas UCs são documentos pessoais e intransferíveis.
 

4.4. As Autorizações para prestação de serviço de atividades de turismo de aventura e
 

ecoturismo nas UCs serão válidas por um período de 24 (vinte e quatro) meses a partir da
 

data de sua emissão, podendo ser renovada pelo mesmo período, a partir de atualização
 

cadastral.
 

4.5. No interesse da Administração e por decisão justificada, a Autorização para prestação de
 

serviço de atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas UCs poderá ser revogada a
 

qualquer tempo, mediante notificação ao autorizado com 30 (trinta) dias de antecedência, não
 

lhe sendo devida qualquer espécie de indenização, considerando o disposto na Portaria IAT
 

nº 51/2022.
 

4.6. São requisitos para a renovação da Autorização com objetivo de prestar serviços de
 

atividades de turismo de aventura e ecoturismo nas UCs, sem descontinuidade da vigente:
 

I. Manifestação formal do prestador de serviço para renovação do Cadastramento com, no
 

mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência do término da Autorização, conforme calendário
 

indicado pela unidade;
 

II. Inexistência de pendências ou restrições em nome do prestador de serviço, junto a Unidade
 

de Conservação;
 

III. Cópia do comprovante de residência, caso haja mudança de endereço.
 

4.7. Caso o autorizado não tenha mais interesse na continuidade do exercício do(s) serviço(s),
 

deverá comunicar ao IAT, por escrito, para o devido cancelamento da Autorização.
 

4.8. O Instituto Água e Terra poderá solicitar, sempre que julgar necessário, a atualização dos
 

documentos referentes ao(s) cadastramento(s).
 

5. DA OPERAÇÃO



30/06/2022 12:22 Impressão de Atos Normativos

https://celepar7.pr.gov.br/sia/AtosNormativos/form_cons_ato1.asp?codigo=5288&Imprime=1 5/7

5.1. As atividades desenvolvidas sob a força dessa autorização limitam-se à condução de

visitantes com fins turísticos devendo respeitar os locais especificamente autorizados e as
 

normas internas de cada UC, sem prejuízo das demais restrições previstas em lei ou seus
 

regulamentos.
 

5.2. Serviços em horários diferentes dos períodos em que estão abertas à visitação as UCs
 

deverão ser objeto de análise e autorização por parte da chefia da respectiva Unidade de
 

Conservação.
 

5.3. A visitação e qualquer outro serviço de apoio a esta atividade, em qualquer área ou
 

atrativo na UC, poderá ser suspensa por ato da chefia mediante justificativa técnica, com
 

objetivo de proteção ao patrimônio natural e garantia de segurança aos visitantes.
 

5.4. O autorizado deverá portar a cópia da Autorização.
 

5.5. O autorizado deverá se identificar individualmente com camiseta da associação/empresa

ao qual estiver vinculado (opcional).
 

5.6. A visita de grupos, organizada por prestador de serviços não cadastrado, deverá ser
 

obrigatoriamente acompanhada por prestador de serviços cadastrado.
 

5.7. A prestação de serviços por pessoas jurídicas somente poderá ser realizada por pessoas
 

físicas autorizadas conforme as normas previstas neste edital, com as devidas autorizações
 

do Instituto Água e Terra, quando previsto.
 

5.8. Além dos procedimentos descritos nesta seção, deverão ser observadas e respeitadas
 

as normas de visitação estabelecidas no Plano de Manejo e demais instrumentos vigentes,
 

inclusive no que se refere à capacidade de carga de visitação de cada atrativo.
 

5.9. Cada condutor de visitantes poderá atender no máximo 10 (dez) pessoas por grupo. Caso
 

o número de pessoas seja maior, deverá outro(s) condutor(es) ser convocado para compor a
 

equipe.
 

6. DAS OBRIGAÇÕES
 

6.1. Cabe ao Condutor de Visitantes autorizado, as seguintes obrigações:
 

I. Desenvolver seu trabalho regido pela ética e se materializar no desempenho da prestação
 

dos serviços de modo adequado, tendo em vista regramentos da UC;
 

II. Tratar cuidadosamente os visitantes, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato
 

com o público com cortesia, moralidade, boa conduta, urbanidade, disponibilidade e atenção;
 

III. Manter os dados do cadastramento e habilitação atualizados;
 

IV. Exercer exclusivamente os serviços previstos na Autorização;
 

V. Exercer a prestação do serviço somente em dias, horários e locais permitidos;
 

VI. Respeitar e fazer respeitar a legislação pertinente;
 

VII. Ter conhecimento sobre as áreas da UC em que estão previstas atividades de visitação,
 

as normas do(s) atrativo(s) em que irá operar e as suas regras, conforme estabelecido em
 

seu Plano de Manejo, bem como zelar pelo seu cumprimento;
 

VIII. Informar aos visitantes sobre a biodiversidade e sobre a importância ecológica e social
 

da UC;
 

IX. Informar aos visitantes os riscos inerentes à realização de atividades em uma área natural
 

em geral e das atividades a serem desenvolvidas, em específico, os aspectos de segurança
 

necessários à atividade, os procedimentos durante a viagem e as recomendações para o
 

conforto e bem-estar do mesmo, além de informações básicas sobre as UCs.
 

X. Comunicar a equipe da UC quanto a ocorrência de dano ambiental ou infração presenciada
 

durante a atividade seja pelo seu grupo ou por terceiros, tão logo seja possível;
 

XI. Zelar pela área objeto da Autorização e comunicar de imediato à administração da UC
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quando da utilização indevida por terceiros;

XII. Orientar os visitantes sobre procedimentos relacionados à coleta, acondicionamento e à
 

deposição do lixo durante a visita, assim como realizar o adequado gerenciamento dos
 

resíduos produzidos durante a operação das atividades no interior da UC;
 

XIII. Responsabilizar-se por todo resíduo gerado, inclusive aqueles não destinados
 

adequadamente pelos seus clientes;
 

XIV. Dar destinação adequada aos resíduos gerados pelos seus clientes;
 

XV. Exigir dos seus empregados a observância das normas da UC, bem como lhes dar ciência
 

de que a Autorização não representa qualquer tipo de vínculo empregatício com a Autarquia;
 

XVI. Responder civil, penal e administrativamente pelos atos de seus empregados, bem como
 

por danos ou prejuízos causados a terceiros e à UC;
 

XVII. Permitir a vistoria da área do objeto da Autorização a qualquer tempo para o efetivo
 

exercício da fiscalização;
 

XVIII. Informar ao visitante que deseja realizar filmagens com objetivo comercial, produção de
 

filmes, programas ou comerciais sobre a necessidade de solicitar autorização específica da
 

administração das UCs;
 

XIX. Estar sempre atualizado e informado sobre os atrativos, normas e orientações
 

estabelecidas nos regulamentos da UC;
 

XX. Informar imediatamente à gestão da UC quaisquer incidentes, acidentes ou outras

situações anormais ocorridas;
 

XXI. Observar as normas existentes relacionadas à acessibilidade;
 

XXII. Prestar informações quanto à estatísticas acerca do quantitativo de pessoas atendidas
 

durante o prazo de validade da Autorização;
 

XXIII. Praticar e promover um excursionismo consciente e condutas de mínimo impacto;
 

XXIV. Manter em local visível, durante o período de operação, os documentos necessários à
 

identificação e à Autorização de operação;
 

XXV. Estar devidamente equipado, de acordo com o serviço a ser desenvolvido, com, no
 

mínimo, os seguintes materiais:
 

I. Suprimento de água potável;
 

II. Lanterna;
 

III. Apito;
 

IV. Suprimento extra de alimento;
 

V. Estojo de primeiros socorros; e
 

VI. Lista de telefones de emergência.
 

6.2. O não atendimento das obrigações poderá gerar as penalidades previstas conforme
 

Portaria IAT nº 051/2022.
 

7. DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
 

7.1. As Autorizações para o exercício de Condutor de Visitantes com fins turísticos nas
 

UCs ficam condicionadas a disponibilização de 5 (cinco) dias de operação ou serviço
 

anualmente, sem remuneração, realizando as atividades listadas neste item conforme a
 

necessidade da mesma:
 

I. Mutirão de limpeza;
 

II. Manutenção e abertura de trilhas;
 

III. Manutenção e/ou construção de estruturas;
 

IV. Acompanhamento de grupos em visitas técnicas promovidas pela Unidade de
 

Conservação, inclusive aquelas relacionadas com Pesquisa e Extensão;
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V. Atividades de Educação e Conscientização Ambiental, e de divulgação da Unidade de

Conservação em instituições de ensino da região;
 

VI. Apoio às ações de prevenção e combate a incêndios florestais;
 

VII. Ações de recuperação de áreas degradadas/antropizadas;
 

VIII. Outras atividades voluntárias em benefício da gestão da UC realizadas em comum acordo
 

entre os autorizados e a equipe da UC.
 

7.2. Caso o Autorizado não tenha condições de apoiar pessoalmente as atividades por
 

qualquer motivo, poderá designar um substituto a seus custos.
 

7.3. A validação da realização das atividades será efetivada pela Chefia da UC ou servidor
 

por ele designado.
 

7.4. O não atendimento das obrigações poderá gerar as penalidades previstas na Portaria IAT
 

nº 051/2022.
 

8. DAS VEDAÇÕES

8.1. Aos prestadores de serviço autorizados (Condutores de Visitantes) é vedado:
 

I. Prestar serviços sem a autorização para a condução de visitantes emitida pelo Instituto Água
 

e Terra;
 

II. Prestar ao visitante serviços que não estejam devidamente autorizados;
 

III. Utilizar faixas para divulgação do serviço em locais não autorizados;
 

IV. Utilizar, expor e divulgar propagandas, material promocional ou de comunicação visual que
 

incentivem a prática de atividades e serviços que não são regulamentadas pela legislação
 

ambiental estadual e pela autarquia;
 

V. Realizar a prestação do serviço fora das áreas delimitadas e autorizadas;
 

VI. Instalar estruturas e equipamentos cobrindo sinalização da UC;
 

VII. Vender, locar, arrendar ou ceder, a qualquer título, a Autorização recebida para execução
 

dos serviços;
 

VIII. Alimentar a fauna silvestre, exceto em casos previstos;
 

IX. Molestar a fauna silvestre;
 

X. Realizar tentativas de resgate ou salvamento de fauna sem prévia comunicação ao Instituto
 

Água e Terra, com exceção dos prestadores de serviço autorizados e capacitados.
 

8.2. O não atendimento das obrigações poderá gerar as penalidades previstas na Portaria IAT
 

nº 051/2022.
 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

9.1. O Instituto Água e Terra dará ampla divulgação deste edital aos diversos setores
 

interessados.
 

9.2. A autarquia divulgará em seu site os autorizados à prestação do(s) serviço(s).
 

9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Patrimônio Natural do Instituto Água
 

e Terra, com a devida observância à legislação vigente.
 

9.4. Este ato administrativo é de caráter precário por sua natureza e pode ser revogado a
 

qualquer tempo sem ensejar ao autorizado qualquer forma de indenização.
 

9.5. O presente Edital entrará em vigor na data da sua publicação e vigorará por prazo
 

indeterminado, observado o interesse público e os princípios gerais da administração pública.
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN
 

Diretor-Presidente do Instituto Água e Terra
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Olá pessoal! Querem saber o que aconteceu comigo e com o meu amigo Caio 
quando passeávamos no parque?? 

Mila, você está escutando isso? Parece que tem alguém conversando... – Perguntou 
Caio. 

Estou ouvindo sim, parece vir aqui do lado, vamos lá ver? Disse Mila a seu amigo 
Caio. 

Os dois entraram na mata e se depararam com vários animais conversando, um 
deles percebeu a aproximação das crianças e...

Hey crianças, eu sou o Muca. O Muriqui. Eu e cada um dos animais que está aqui, 
representa um grupo de animais ameaçados de extinção. Nos reunimos hoje no 
parque para conversar com as crianças. É muito triste ver nossas famílias e amigos 
desaparecendo... –Disse Muca as crianças.  

Oi Muca, eu sou a Mila e esse é meu amigo Caio. Mas por que você falou que seus 
amigos e familiares estão desaparecendo? – Questionou Mila tentando entender.

Mila, nós somos espécies que estão ameaçadas de extinção... – Explicou Muca.

Espécies da fauna ou fl ora ameaçadas de extinção, são aquelas que têm grande 
risco de desaparecerem da natureza. São protegidas por lei e os crimes cometidos 
contra elas são considerados graves!
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E qual a espécie do senhor? – Perguntou Mila. 

Eu sou um muriqui-do-sul, um dos maiores primatas de todo continente 
Americano, e vivo exclusivamente na mata atlântica. Hoje estou representando 
o grupo dos mamíferos ameaçados... nele estão onças, preguiças, tamanduás, 
jaguatiricas, bugios e muitos outros. Nós, os Muriquis, temos papel 
importantíssimo na floresta, pois espalhamos sementes para que novas plantas 
nasçam!  

Muca, você falou da dispersão, mas não são só os mamíferos que fazem 
isso, o grupo que eu represento também é muito importante para espalhar 
sementes! – Contestou Dona Bicuda, a Bicudinha do Brejo. 

A senhora está representando as aves? – Perguntou Caio. 

Isso mesmo, Caio! Somos animais com o corpo coberto de penas e com 
várias adaptações para o vôo! - Disse Dona Bicuda.

Eu já ouvi falar em muitas aves ameaçadas, como o papagaio-de-cara-roxa, 
a harpia... mas não conheço a espécie da senhora... – Complementou Mila. 

Eu sou uma bicudinha-do-brejo, Mila! Assim como o Muca, existo apenas 
em um lugar do mundo!

Que legal Dona Bicuda! E onde é que você e seus familiares vivem? – 
Perguntou Mila. 
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Nós vivemos na Mata Atlântica! Gostamos de viver perto de rios e banhados... 
não gostamos de ficar nos exibindo, por isso faz pouquinho tempo que os 
pesquisadores nos descobriram... – Explicou a bicudinha-do-brejo.

Ooi Oi crianças! Quero me apresentar também! Mila, me levanta por favor, 
pra gente conversar mais de perto?! - Disse Pedrão, o sapinho-dourado.

Claro que sim, sobe aqui na minha mão! – Mila concordou já estendendo a 
mão para o sapinho subir.

Eu também pertenço a uma espécie endêmica. O local que posso ser 
encontrado é bem restrito... vivo apenas no topo de montanhas do estado 
do Paraná. Ajudamos a manter o equilíbrio do chão da floresta através do 
controle de insetos e da adubação do solo. – Explicou o sapinho. 

Hmmm... eu também adoro comer uns insetinhos que encontro no solo. Mas 
Pedrão, fale mais do seu grupo para as crianças. –Disse Dona Bicuda. 

Hoje, crianças, vim representando os anfíbios, animais com ciclo de vida 
que acontece em parte na água e em parte na terra, vivemos em locais perto 
d’água, pois respiramos pela pele e por isso ela precisa estar sempre úmida. – 
Explicou Pedrão.

Muito Legal...estou adorando conhecer vocês! – Disse Caio empolgado.
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Hei! Espera um pouco! Todo mundo está falando de controlar insetos, mas 
precisamos lembrar que nós não somos vilões! Eu sou uma abelha da espécie Melipona 
mondury, sou chamada de Tujuba ou Uruçu-amarela. As abelhas, assim como outros 
insetos, ajudam a manter a floresta viva! – Disse Melina, a Tujuba. 

Como assim, Mel? O que vocês fazem exatamente? – Perguntou Mila. 

Nós fazemos a polinização! Carregamos o pólen de uma flor para outra, a troca de 
pólen entre as plantas é o que faz produzir frutos. – Respondeu Melina. 

Como a Mel disse, a polinização é muito importante e sem ela a floresta não pode 
existir. Eu sou uma borboleta e também represento o grupo dos insetos ameaçados 
de extinção! Sou da espécie Mielkesia paranaensis. Disse Beto-Borboleto. 

Nossa... até os insetos correm risco de sumir? – Espantado perguntou Caio. 
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Infelizmente sim, mesmo que nós sejamos o grupo com maior número de 
espécies entre os animais! Como existem muitos tipos de insetos, nós acabamos 
sendo importantes para diversos processos, como a polinização, a reciclagem 
de nutrientes, o controle de outras espécies e por aí vai... – Explicou Beto. 

Eu gosto de insetos, aprendi que eles são animais com seis patas, duas 
antenas e um corpo dividido em três partes. O mais legal é o esqueleto deles, 
que fica para fora do corpo, como se fosse uma armadura! – Disse Mila. 

Oooi...eu quero me apresentar também pessoal!! Eu me chamo Tânia, sou 
um cágado-rajado, represento os répteis. Fazem parte do meu grupo, as 
serpentes, os lagartos, os jabutis, as tartarugas e os cágados, como eu! – Disse 
Tânia, a cágado-rajado. 

Prazer em conhece-la Dona Tânia! – Exclamou Caio.
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Hei pessoal, não vamos esquecer do ambiente aquático! Eu sou a Rosalinda, sou 
um peixe tetra-ouro, parente dos lambaris. – Disse Rosalinda, a tetra-ouro. 

Olá Rosalinda! Você está representando os peixes? – Perguntou Mila. 
Exatamente! Nós, peixes, somos vertebrados adaptados para viver na água, nosso 

corpo é coberto de escamas. Fazemos parte do ambiente aquático, que é muito rico, 
com uma enorme biodiversidade! – Respondeu Rosalinda. 

Biodiversidade? – Indagou Caio.

Esse é o nome dado para a variedade da vida e as diferentes interações entre os 
seres vivos. Sem a biodiversidade não pode existir vida no planeta Terra, pois é graças 
à diversidade que todos os seres vivos podem evoluir e sobreviver nos diferentes 
tipos de ambientes do mundo. – Explicou Rosalinda. 

Nossa! A biodiversidade é super importante pro planeta todo! Até para
nós, seres humanos! – Concluiu o garoto.

Nossa! Muito legal conhecer um pouco de cada um, vocês são incríveis! Acho muito 
triste vocês correrem risco de desaparecer da natureza... Mas como vocês

sabem que correm esse risco? – Perguntou Mila.

Nós sabemos por causa das listas de espécies ameaçadas, que são documentos 
feitos por muitos pesquisadores que estudam cada grupo de animais e plantas. Esses 
cientistas trabalham muito para descobrir se ainda existem populações de bichos e 
plantas morando em suas áreas naturais de distribuição. - Respondeu Tânia.

Todos vocês estão nessas listas? – Questionou Caio.

Sim, infelizmente todos nós e mais um monte de amigos e parentes nossos estão 
em listas de espécies ameaçadas de extinção... – Respondeu Muca. 

Alguém sabe dizer quantas espécies da fauna estão ameaçadas aqui no nosso 
estado? – Perguntou Mila. 



99

Muitas, cerca de 230 espécies ao total. O Livro Vermelho da Fauna Ameaçada do Estado 
do Paraná nos divide em: mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, abelhas e borboletas. 
Em relação ao meu grupo, os mamíferos, são aproximadamente 44 espécies ameaçadas. 
Dentre os mamíferos, meus amigos morcegos são bem ameaçados. – Respondeu Muca. 

São muitos animais ameaçados mesmo!! – Exclamou a menina. 

Sim, no grupo que eu represento, o das aves, são cerca de 123 espécies ameaçadas... – 
Complementou Dona Bicuda. 

Puxa Dona Bicuda, são muitas aves mesmo.... Do meu grupo, os répteis, são 3 espécies 
ameaçadas até agora. – Acrescentou Tânia. 

Nós, os anfíbios, temos 4 espécies ameaçadas de extinção... – Disse Pedrão.

Aqui no ambiente aquático, somos cerca de 22 espécies ameaçadas. – Acrescentou 
Rosalinda.
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Nós, as abelhas nativas, somos aproximadamente 18 espécies com ameaça de 
extinção... e, eu sei também que são 15 as espécies de borboletas ameaçadas... – Disse 
Melina. 

Queria entender o que levou vocês a ficarem ameaçados de extinção.... Por que a 
população das espécies de vocês está diminuindo tanto? – Questionou Mila.

São muitos motivos! Mas um dos maiores problemas é a destruição da nossa 
casa, a natureza. Algumas pessoas desmatam a nossa floresta para aumentar áreas 
agropecuárias, construir grandes obras, ou para expandir as cidades. A população 
humana, está crescendo e avançando sobre as áreas naturais que são das nossas 
espécies. – Respondeu a bicudinha-do-brejo.

Também perdemos nosso habitat quando ocorrem queimadas de vegetação nativa. 
É muito triste, não temos para onde ir! – Complementou Pedrão.

Pois é...sem a floresta muitos amigos não encontram mais os frutos, sementes e 
folhas para se alimentarem. Não temos mais lugar para dormir, descansar, criar nossos 
filhotinhos...Além disso, muitos animais são explorados pela caça, tráfico de animais, 
etc. – Acrescentou Muca. 

O tráfico de animais silvestres é um problema muito sério. Nós, aves, somos alvo de 
muitas capturas. As pessoas nos tiram da natureza para nos comercializar de forma 
ilegal. Tiram a gente do nosso habitat natural para nos prender em gaiolas, porque nos 
acham bonitos ou gostam do nosso canto. – Disse Dona Bicuda.

Nossa, que tristeza! – Respondeu Caio indignado. 

Sim, Caio! Como a Dona Bicuda falou, as aves sofrem muito com isso, mas muitos 
vertebrados são traficados. Por exemplo, nós mamíferos, somos capturados, vendidos 
e criados como se fossemos animais de estimação. Algumas pessoas até nos matam 
só por causa da nossa pele! – Explicou Muca. 
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E pessoal, não podemos esquecer da ameaça que as espécies exóticas
invasoras representam... – Acrescentou Tânia. 

Como assim? Que espécies são essas? – Mila indagou. 

São animais ou plantas que vêm de outras regiões, não são naturais daqui. A 
presença delas prejudicam nossa sobrevivência, porque elas passam a competir pelo 
nosso alimento, território, e recursos no geral. A população delas cresce rapidamente, 
já que muitas vezes elas não tem predador natural na nossa região.- Explicou a cágado 
Tânia. 

Nossa, mas como essas espécies vêm parar aqui no Paraná? – Perguntou Mila.

Na maioria das vezes quem faz a introdução destas espécies é o ser humano. Isso 
pode ser de forma intencional, quando alguns animais são trazidos para criação e 
acabam se espalhando no nosso ambiente. Ou pode ocorrer acidentalmente, pois 
quando as pessoas se deslocam entre os lugares, podem levar sementes e ovos sem 
saber. – Disse Tânia.

Essas espécies exóticas invasoras não vão embora? Como esse problema
pode ser resolvido? – Questionou Caio. 
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Dificilmente elas vão embora sozinhas, elas precisam de ações de manejo para terem 
suas populações controladas. Além disso, são necessárias medidas de prevenção para 
evitar que estas espécies venham parar aqui acidentalmente. – Finalizou Tânia.

Crianças, outro problema que nos ameaça é a poluição. Nós peixes sofremos muito 
com a contaminação dos nossos rios, por causa do despejo de esgoto irregular e 
agrotóxicos das plantações. Além disso algumas pessoas jogam lixo no chão, e depois 
tudo isso vem parar aqui na água. – Expôs Rosalinda. 

Hmmm, e tem poluição dos solos e do ar também, não é?! Todos nós somos
afetados de alguma forma pela poluição, para os animais isso deve ser ainda
mais grave... – Concluiu a menina. 

A poluição está muito ligada com as mudanças climáticas, que também afetam 
muito nossas vidas. Os anfíbios são bem sensíveis às essas alterações. – Disse o 
sapinho-dourado. 

Mas porque vocês são mais sensíveis às mudanças climáticas? – Perguntou Mila.

Temos a pele bem sensível, muito dependente de água, baixa capacidade de 
regulação térmica e nosso ciclo de vida é bem complexo. Além disso, caso nosso 
ambiente seja muito afetado, somos muito pequenos para nos deslocarmos até outro 
local seguro. – Respondeu o sapinho.

Além disso os padrões de chuva estão muito alterados. Com isso, muitas plantas 
das quais nos alimentamos podem sofrer com o excesso ou ausência de chuvas, por 
exemplo. Isso altera até mesmo a época em que as plantas dão flores e frutos. – 
Explicou a abelha Melina.
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Hey Caio, lembra que aprendemos sobre mudanças climáticas na escola? Mas
eu não sabia que tinha tantas consequências sobre a fauna do nosso estado... – Disse 

Mila pensativa sobre tudo que estava ouvindo.

Sim Mila, hoje aprendemos muito com eles. Obrigada por nos explicarem sobre isso, não 
tinha noção de como as ações de nós, seres humanos, impactam tanto na vida de vocês e 
seus amigos. Agora que aprendemos sobre espécies ameaçadas podemos conversar com 
nossos amigos e família para ajudar a preservar a vida de vocês. – Disse Caio, emocionado 
com tudo que aprendeu. 

Exatamente Caio, vamos ajudar a preservar a vida do nosso planeta e de todos esses 
animaizinhos! Precisamos mudar nossas atitudes e ter consciência em todos os nossos 
atos! E aí galerinha, gostaram da aventura de hoje?? Quem topa me ajudar nessa missão?  
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Dona Bicuda: Bicudinho-do-brejo – Formicivora acutirostris

Muca: Muriqui ou Mono-carvoeiro – Brachyteles arachnoides

Melissa: Tujuba ou uruçu-amarela – Melipona mondury

Pedrão: Sapinho-dourado – Brachycephalus pernix

Tânia: cágado-rajado – Phrynops williamsi

Rosalinda: Tetra-ouro – Rachoviscus caricieis

Beto-borboleto: Borboleta – Mielkesia paranaenses

Pedrão: sapinho-dourado 

Brachycepalux pernix

Muca: muriqui ou mono-carvoeiro

Brachyteles arachnoides

Dona Bicuda: bicudinho-do-brejo

Formicivora arcutirostris

Olha só galerinha o que eu preparei para vocês... esses são os nomes científicos dos animais 

que vocês conheceram nessa história, estude e converse sobre eles na sua casa e escola! 



Pedrão: sapinho-dourado 

Brachycepalux pernix

Procure 7 erros entre as figuras da fauna ameaçada de
extinção. Depois, pinte o desenho!

Atividade
Procure 7 erros entre as figuras da fauna ameaçada de

extinção. Depois, pinte o desenho!



Animais ameaçados de extinção são aqueles que estão 
em vias de desaparecer da natureza. Na grande maioria dos casos, são as ações hu-
manas que colocam em risco a fauna nativa. Entre essas ações podemos citar o des-
matamento, a poluição do ar, da água e do solo, a introdução de espécies exóticas, ou 
seja, espécies que não são naturais de determinado local, o comércio ilegal, a caça e a 
pesca predatória, entre outras.

A extinção é um processo irreversível, ou seja, depois que uma espécie desaparece 
na natureza, não tem como recuperá-la. Como na natureza todas as espécies estão in-
ter-relacionadas, a extinção gera perda da biodiversidade e muitas vezes a eliminação 
de determinadas espécies pode desencadear um processo de extinção em cascata tan-
to da fauna quanto da � ora, desestabilizando todo o ecossistema.
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Projeto: SIGA - Bio
Relatório Financeiro
Trimestre 05 -  Período:  Junho/2022, Julho/2022 e Agosto/2022

Componente I:  Serviços de gestão ambiental
Nº Item e/ou Atividade Valor Previsto (R$) Valor Realizado (R$)

1.1

Desenvolvimento de atividades de gestão ambiental 
relacionadas a: (i) Conservacao da Biodiversidade, (ii) 
Restauraçao Ecológica, (iii) Áreas Protegidas, (iv) 
Incentivos e Invovação para Conservação, (v) 
Produção de Conhecimento e Educação Ambiental.

145.500,00 145.500,00

Total 145.500,00 145.500,00

Componente II:  Revisão e atualização dos mapa das Áreas Estratégicas para Conservação e 
Restauração (AEC)

Nº Item e/ou Atividade Valor Previsto (R$) Valor Realizado (R$)

2.1

Compilação espacial dos layers de remanecentes 
florestais de diversas fontres (SOS mata atlantica, 
Mapbiomas, IAT), avaliação e diagnostico das 
diferenças e mudanças.

23.400,00 47.550,00

Sub Total 23.400,00 47.550,00

Componente III:  Identificar fragmentos florestais com potencial para marcação de matrizes e coleta 
de sementes em UC

Nº Item e/ou Atividade Valor Previsto (R$) Valor Realizado (R$)
3.1 Realizaçao de trabalhos de campo. 23.400,00 15.000,00

Sub Total 23.400,00 15.000,00

Componente IV:  Vigilancia e alertas de incendios florestais em Áreas Estratégicas para Conservação 
e Restauração (AEC), áreas de proteçao e preservaçao ambiental

Nº Item e/ou Atividade Valor Previsto (R$) Valor Realizado (R$)

4.1

Serviços de compilação de dados e informações 
básicas oriundas de mapas de diversas fontes, 
imagens de satélites, dados de umidade, vento e 
precipitação, dados de focos de calor (NASA, INPE, 
SIMEPAR), para integracao de layers e geraçao de 
produtos na plataforma de tomada de decisao 
(VFogo_PR). 125.000,00 125.000,00

4.2 Serviços de vigilância e monitoramento em escala 24 
horas e 365 dias. 

4.3
Geração de alertas de incêndios (espacializados de 
acordo com focos de calor obtidos em tempo quase 
real).
Sub Total 125.000,00 125.000,00

Despesas com Viagens
Nº Item e/ou Atividade Valor Previsto (R$) Valor Realizado (R$)
1 Passagens 3.021,84 3.021,84
2 Diárias 1.635,00 1.635,00
3 Hospedagem 1.897,30 1.897,30
4 Locação de veículo, combustível, pedágio, estacionamento 5.186,43 5.186,43

Sub Total 11.740,57 11.740,57

TOTAL GERAL 329.040,57 344.790,57
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