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A área de estudo para tal pesquisa foi o parque nacional Saint-Hilaire/Lange e sua zona de amortecimento, localizada na 

porção sul do município de Matinhos/PR. Foi observado aí uma forte ação antrópica sobre o meio físico, onde foram 

detectados, in loco, conflitos ambientais sobre a ótica da legislação vigente. Pela legislação brasileira, um parque 

nacional tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica. Já a zona de 

amortecimento é uma área no entorno da unidade de conservação onde as atividades humanas estão restritas a normas 

específicas com o objetivo de minimizar os impactos negativos sobre a mesma. Essa zona de amortecimento deve 
constar dentro do plano de manejo do parque (documento técnico mediante o qual se estabelece seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais). Esta pesquisa objetivou identificar os 

conflitos ambientais entre o uso da terra e as restrições legais por meio de um sistema de informação geográfica, na 

porção sul do Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange e sua zona de amortecimento, bem como visou contribuir para a 

criação de um futuro plano de manejo nesta unidade, visto que a mesma não possui um atualmente. Como metodologia 

para identificação dos conflitos ambientais foram utilizadas técnicas de Geoprocessamento em Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), através da elaboração de planos de informações (perímetro da área de estudo, uso da terra e cobertura 

vegetal, curvas de nível, hidrografia, nascentes, delimitação do parque e zona de amortecimento ) a partir da folha 

topográfica (escala 1:25.000 - 1996) e imagem de satélite Spot (2003). Posteriormente os dados foram manipulados em 

ambiente SIG, com análises e operadores zonais como a criação de buffers para elaboração do plano de informação das 

restrições legais. Através da rotina de tabulação cruzada, foram manipulados os planos de informações das restrições 
legais, cobertura vegetal e uso da terra, área do parque e zona de amortecimento para a identificação dos conflitos 

ambientais existentes na região. Em função das informações aí obtidas e de suas análises, ficou evidente a existência de 

conflitos entre o uso da terra e as restrições legais na área da pesquisa. Todas as áreas de preservação permanente (APP) 

têm ocupações irregulares, porém as APPs de rios são as que mais sofrem com a antropização, pois além de serem 

maiores em área, atravessam a zona urbanizada do município. Quanto a análise da zona de amortecimento, constatou-se 

que a mesma se encontra inteiramente antropizada e precisaria sofrer restrições específicas, para minimizar os impactos 

negativos sobre o Parque Nacional. Os resultados obtidos mostraram-se bastante favoráveis no auxílio à elaboração do 

plano de manejo, bem como na preservação dessa unidade de conservação. Diante disso conclui-se que a metodologia 
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utilizada na pesquisa pode ser utilizada como ponto de partida para estudos de elaboração de planos de manejo nessa e 

em outras unidades de conservação.  

 

 


