
PROCEDIMENTOS PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO MUNICIPAL NO ESTADO DO PARANÁ 

 
 

Etapas para se criar uma unidade de conservação: 
 
 
A) Abertura do processo: 
 

A abertura do processo de criação de uma unidade de conservação se inicia por 

meio da apresentação de um memorando (anexo A.01), protocolado na instituição com 

indicação da área a ser proposta para criação de uma unidade de conservação, 

acompanhado ou não de estudos técnicos (relatório técnico, dissertação, monografia, 

EIA-RIMA, PCA etc.). 

 

Dica: A demanda de criação de uma unidade de conservação pode ser realizada pelos técnicos 
da prefeitura, pesquisadores, vereador, sociedade civil, ONG ambientalista, etc. Consideram-se 
áreas com potencial de serem transformadas em unidades de conservação aquelas que possuem 
uma ou mais características: remanescentes em bom estado de conservação, presença de 
espécies ameaçadas, raras, migratórias, endêmicas, áreas inseridas no PROBIO, beleza cênica, 
potencial para ecoturismo, rica em biodiversidade, sítios raros, presença de recursos hídricos e 
disponibilidade de uso sustentável dos recursos naturais. 

 
 
 
B) Realização de estudos técnicos: 
 

Antes de iniciar os estudos técnicos necessários à criação da unidade, o órgão 

gestor deverá realizar um levantamento dos dados já disponíveis sobre a região, isso 

evitará duplicidade de estudos, diminuindo os custos e agilizando o processo de criação. 

Cabe ressaltar que algumas unidades de conservação foram criadas com base em 

estudos já existentes e que foram realizados por instituições ambientalistas e de 

pesquisas (relatório técnico, dissertação, EIA-RIMA, monografias, etc. 

 
 
  



B.1. Caracterização biológica 
 

Consiste em um relatório técnico elaborado por profissionais da área ambiental (da 

prefeitura ou contratados) com informações sobre o ecossistema da área de estudo, 

caracterizando a fitofisionomia (ex. floresta ombrófila, floresta estacional, restinga, 

manguezal, cerradão, caatinga arbórea etc.) incluindo o levantamento biológico com a 

lista das principais espécies da fauna e da flora.  

 

Dica: Caso seja possível, identificar e listar espécies raras, ameaçadas de extinção e/ ou 
endêmicas e verificar se a área está inserida na poligonal que define as “Áreas Prioritárias para a 
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira – 
PROBIO”. É importante também identificar se a área possui alguma fragilidade ambiental ou 
relevância para a proteção de alguma espécie ou comunidade da fauna e flora, tais como 
nidificação de aves, desova de espécies silvestres, refúgio ou habitat de espécies silvestres raras, 
endêmicas ou mesmo ameaçadas de extinção. O levantamento dessas informações serve para 
justificar e reforçar a criação da unidade. 

 
 
 
B.2. Caracterização do meio físico 
 

Consiste em levantar informações básicas, do meio físico, importantes para 

caracterizar a área, dentre as quais se destacam clima, solo, geomorfologia e recursos 

hídricos. Informações sobre esses aspectos podem ser obtidas diretamente na literatura 

e/ou na rede mundial de computadores.  

 

Dica: Os mapas de solos, biomas, clima, geomorfologia, vegetação do Brasil encontra-se 
disponível em http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/default_prod.shtma. Além disso, a CPRM 
– Serviço Geológico do Brasil e a EMBRAPA disponibiliza vários mapas na área ambiental, 
respectivamente nos sites: http://www.cprm.gov.br/ e http://mapoteca.cnps.embrapa.br/. Caso 
existam dados suficientes na literatura, o profissional da prefeitura ou contratado deverá compilar 
os dados no seu relatório e citar a fonte da pesquisa. 

 
 
 
B.2.1. Potencial para visitação pública 
 

Verificar se a área já possui visitação pública ou se tem atributos naturais 

(cachoeiras, cavernas, rios, lagoas, formações rochosas, sítios arqueológicos etc.) para 

receber visitantes. É uma etapa importante para definição da categoria da unidade. 

 

Dica: Se a área possui esses atributos e recebe visitação, a categoria a ser escolhida deverá, a 
princípio, permitir a visitação pública, como parques e monumentos naturais. 

 
  



B.3. Caracterização socioeconômica 
 

Essa etapa consiste em identificar possíveis impactos sobre as atividades 

produtivas do município que serão afetadas pela proposta de criação da unidade de 

conservação. Para verificar o tamanho do impacto econômico sugere-se que os técnicos 

procedam a uma comparação entre os dados do município disponibilizados pelo IBGE 

(http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1), e os dados obtidos em campo, 

através da observação “in loco” e/ou aplicação de questionários, nesse caso os 

questionários tem que permitir a identificação de dados pessoais, fontes de renda, vínculo 

empregatício, problemas de saúde relacionados ao meio ambiente, levantamento 

fundiário (posse, particular, arrendatário etc.), área, principais atividades produtivas 

(agricultura, pecuária etc.), benfeitorias (imóveis, açude etc.), área com cobertura vegetal 

(nativa e plantada) e infraestrutura (água, saneamento, estradas de acesso, eletrificação, 

coleta de lixo etc.). Após a análise/compilação dos dados do IBGE e dos dados obtidos 

em campo os técnicos deverão elaborar o respectivo relatório socioeconômico. 

 

Dica: O memorial descritivo só deverá ser elaborado após os técnicos concluir e que o mapa 
preliminar não precisará de ajustes, ou seja, que todos os refinamento nos limites já foram 
realizado. Nesta etapa é necessário o apoio de um profissional capacitado em geoprocessamento 
e utilização de uma base georeferenciada. Os profissionais deverão ser acompanhados dos 
técnicos da prefeitura responsáveis pelo processo de criação. Algumas cartas digitais poderão ser 
obtidas em http:/ www.ibge.gov.br/home/geociencias/download/arquivos/index1.shtm. 

 
 
 
C) Definição da categoria 

 

Concluído os estudos, os técnicos, deverão então, propor a categoria mais 

apropriada. Dessa forma, são apresentados alguns exemplos de critérios para escolha da 

categoria, como forma de auxiliar a decisão técnica. É preciso deixar bem claro que os 

exemplos a seguir, são apenas sugestões, ou seja, não ficam impedidos de utilizar outros 

critérios para escolha da categoria. 

 

Reserva Biológica ou Estação Ecológica: Área em bom estado de conservação, 
rica em diversidade biológica, com ocorrência de espécies endêmicas, raras ou em 
processo de extinção e com potencial para realização de pesquisas. 

 
Refúgio de Vida Silvestre: Área em bom estado de conservação ou rica em 

diversidade biológica ou com ocorrência de espécies ameaçadas de extinção ou com 
áreas particulares sem obrigatoriedade de desapropriação. 

 
Parque: Área em bom estado de conservação ou rica em biodiversidade, com 

beleza cênica e com vários atrativos naturais que permitem visitação pública. 



 
Monumento Natural: Área pequena, em bom ou médio estado de conservação 

com, pelo menos, um atrativo extremamente relevante e com beleza cênica. 
 
Reserva Extrativista ou Reserva de Desenvolvimento Sustentável: Área em 

bom estado de conservação com presença de comunidades tradicionais e recursos 
naturais a serem manejados de forma sustentável por estas. 

 
Floresta Nacional, Estadual ou Municipal: Área em bom estado de conservação, 

com ocorrência de espécies madeireiras de valor comercial. 
 
Área de Proteção Ambiental: Área extensa em bom estado de conservação e 

com necessidade de disciplinar a ocupação humana já existente no local. 
 
Área de Relevante Interesse Ecológico: Área em geral de pequena extensão, em 

bom estado de conservação e com pouca ou nenhuma ocupação humana, com 
características naturais relevantes ou que abriga exemplares da biota regional sem a 
necessidade de desapropriação. 

 
Reserva da Fauna: Área natural em bom estado de conservação com ocorrência 

de populações animais nativas, terrestre ou aquática, residentes ou migratórias com 
potencial para realização de pesquisas sobre manejo econômico sustentável de recursos 
faunísticos. 
 
 
 
D) Procedimento anterior à consulta pública 
 

Após a conclusão dos estudos técnicos, definição da categoria e dos limites 

propostos para criação da unidade de conservação, a Prefeitura, Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente ou órgão competente, deverá encaminhar ofícios-consultas para 

manifestação dos órgãos públicos que desenvolvem atividades na região. Concluída a 

consulta a estes órgãos, os técnicos devem analisar as manifestações (respostas) desses 

órgãos, visando adequar ou não os limites propostos para criação da unidade de 

conservação. 

 

Dica: Se algum destes órgãos se posicione contrário à criação da UC, os técnicos deverão avaliar 
se os argumentos são procedentes e se cabe uma reformulação da proposta (mudança de 
categoria, alteração do polígono, criação de mais de uma categoria ou mosaico). O envio destes 
ofícios evitará transtornos de sobreposição e conflitos com outros interesses. 

 
 
  



E) Consulta pública 
 

A consulta pública é um processo conduzido, em geral por uma reunião pública e 

consultas formais a diversas instituições públicas. Na consulta pública a Prefeitura tem o 

dever de apresentar a proposta de criação da unidade, fornecendo informações 

adequadas e inteligíveis à população local e a todos os interessados. Além disso, tem que 

mencionar as implicações para a população residente no interior e no entorno da unidade 

proposta.  

 

Dica: A consulta pública para a criação de unidade de conservação não tem caráter deliberativo, 
sua finalidade é subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados 
para a unidade. O objetivo principal da consulta pública é apresentar a proposta, numa linguagem 
acessível, para que a sociedade tire suas dúvidas referentes ao funcionamento da unidade e 
apresente sugestões. 

 
 
 

A criação de unidades de conservação é uma determinação constitucional 
(Artigo 225 – Constituição Federal), que incumbe a todos os poderes 
públicos o dever de fazer. 
 
 
OBS. As etapas descritas anteriormente são obrigatórias para iniciativas do Poder 
Público. Caso o processo de criação da unidade de conservação seja de autoria do Poder 
Legislativo, o projeto de lei deverá seguir os trâmites da Casa. 
 
 
 
F) Procedimento posterior à consulta pública 
 

Após a realização da consulta pública, os técnicos da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente ou órgão competente, analisarão as sugestões apresentadas durante e após a 

consulta pública e emitirão Nota Técnica (anexo A.02) favorável ou contrária (integral ou 

parcialmente). Inclusive, caso necessário, podem ser propostas: inclusão ou exclusão de 

áreas, mudança de categoria e criação de um mosaico de UCs. 

Respondidas as demandas apresentadas pelos interessados no prazo estipulado 

na consulta pública e estabelecido o mapa final da proposta, deverá ser elaborado um 

parecer (modelo anexo A.03) pelos técnicos da instituição. Quando o parecer for favorável 

à criação da unidade, deverão ser elaboradas ainda: minuta de ofício (modelo anexo 

A.04) e minuta do ato de criação da unidade com respectivo memorial descritivo (modelo 

anexo A.05) para ser encaminhada a autoridade competente do órgão proponente que 

deverá enviar o processo para prévia análise jurídica. 

  



G) Como proceder a elaboração do mapa e memorial descritivo da unidade 
 

A elaboração do mapa e memorial descritivo são etapas imprescindíveis no decreto 

de criação de uma unidade de conservação, uma vez que o mapa e o memorial descritivo 

permitem a localização, o formato (desenho) e o tamanho correto da unidade de 

conservação. Nesta fase recomenda-se a participação de um profissional com experiência 

em Sistemas de Informações Geográficas para que o mesmo, elabore o mapa e o 

memorial descritivo da unidade. Esse trabalho deverá ser acompanhado pelos técnicos da 

prefeitura, que vistoriaram o local e podem indicar quais as áreas que devem ser incluídas 

e excluídas na proposta de criação da unidade. 

O memorial descritivo (anexo A.4) consiste na descrição das coordenadas 

geográficas de cada um dos pontos existentes no mapa (desenho da unidade). O mesmo 

pode ser elaborado utilizando uma base digital (cartas topográficas, bases institucionais e 

imagens de satélite georeferenciada) ou através de uma carta impressa. Caso a base 

digital ou a carta impressa esteja desatualizada, é prudente ir a campo e realizar um 

levantamento mais preciso identificando pontos estratégicos e obtendo as coordenadas 

geográficas destes através de um GPS. De posse das coordenadas, as mesmas devem 

ser plotadas no mapa (digital ou impresso), como forma de ampliar a margem de 

segurança para definição dos limites e do respectivo memorial descritivo da unidade  

 

Dica: No final do roteiro é disponibilizado o passo a passo para elaboração do mapa 
e memorial descritivo no Google Earth. 

  



ANEXO A.01 

MODELO DE MEMORANDO PARA ABERTURA DE PROCESSO 

 

 

Memo.  /2018/DMA/SEMAM    Em, 15 de maio de 2018. 

 

 

Ao: Setor de Protocolo 

 

 

Assunto: Abertura de processo para criação de unidade de conservação municipal. 

 

1.   Solicito abertura de processo para criação de unidade de conservação 

municipal com os seguintes dados: Assunto: Criação de unidade de conservação na Serra 

da Cachoeira Gelada. Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

JOSÉ CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA 

Diretor 

  



ANEXO A.02 

MODELO DE NOT A TÉCNICA 
 
 
Assunto: Posicionamento da Secretaria de Meio Ambiente referente às demandas 
apresentadas durante e posterior a consulta pública para criação do Parque Natural 
Municipal Cachoeira Gelada. 
 
 
 
Origem: Departamento de Meio Ambiente   

 
Curitiba, 15 de maio de 2018. 

 
 
Nota Técnica 01/2009/DMA/SEMAM 
 
1. Em resposta ao Documento nº 033320/2009-00 da Associação de Pequenos 
Agricultores, informo a Vossa Senhoria que após análise detalhada da legislação vigente, 
especialmente a Lei e o Decreto da Mata Atlântica, observa-se que não é possível 
desmatar a Mata Atlântica para implantação de projetos agrícolas. Além disso, restam 
menos de 7% do Bioma Mata Atlântica, fato que reforça a necessidade de criação da 
unidade e torna a proposta desta associação inviável do ponto de vista legal e técnico. 
2. Não foi possível atender a proposta da ONG Veredas do Sertão (Documento nº 
033321/2009-01) para criação de uma APA, tendo em vista que a unidade proposta não é 
uma unidade de conservação de proteção integral. Além disso, os estudos técnicos 
indicaram que o Parque Natural Municipal Cachoeira Gelada é a categoria de proteção 
integral (PI) mais apropriada para região. Em relação à exclusão da área situada próximo 
ao Rio Jaguaribe, informo que a mesma foi mantida na proposta, em virtude do grande 
potencial cênico da área. 
3. A Sra. Beatriz Cavalcante apresentou uma demanda (Documento nº 346792/2009-
05) sugerindo a exclusão de 5 hectares de sua propriedade, considerando que não existe 
vegetação nativa e a área encontra-se antropizada. Após vistoria na área os técnicos 
concluíram que a área possui algumas algarobas e encontra-se bastante degradada, 
neste sentido a área foi excluída da proposta. 
4. Em atendimento à demanda da Universidade Federal (Documento nº 023459/2009- 
03), informo que a maioria dos sítios arqueológicos foram incorporados aos limites do 
Monumento Natural, ampliando a área da unidade de 523 hectares para 662 hectares. 
 

À consideração superior, 
 
, 

CARLOS FERREIRA DA COSTA 
Técnico Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente 

 
 
De acordo, encaminhe aos interessados. 

 
 

JOSÉ OLIVEIRA MATOS 
Secretário de Meio Ambiente 



ANEXO A.03 

MODELO DE PARECER TÉCNICO 

 
Assunto:  Criação do Parque Natural Municipal da Cachoeira Gelada 
 
Origem:  Secretaria de Meio Ambiente de Curitiba 
 
PARECER N° 001/2009. 

Ref: Processo N° 02001.007327/2007-60 
 
Análise e parecer técnico 
 

1.1. Segundo a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC – Lei N° 9.985/2000), Parques Naturais Municipais têm como objetivo 
básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo ecológico. Os Parques Naturais Municipais são de posse e domínio 
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, 
de acordo com o que dispõe a lei. 

1.2. A área proposta para criação do Parque Natural Municipal da 
Cachoeira Gelada possui aproximadamente 662 hectares e localiza-se nas Comunidades 
Rurais de Sertãozinho e Manaíra. 

1.3. A Universidade Católica e a ONG Amigos da Natureza realizaram os 
estudos técnicos necessários à criação da unidade, identificando, do ponto de vista 
ecológico-paisagístico, grande beleza cênica e a presença de várias espécies da flora do 
Cerrado, dentre as famílias mais representadas no estudo destacam-se Fabaceae (21 
espécies), Myrtaceae (18 espécies), Lauraceae (15 espécies), Euphorbiaceae (10 
espécies) e Rubiaceae (9 espécies). 

1.4 Para identificação da fauna da área foram realizadas vistoria no local 
e entrevistas com os moradores da região, que descreveram a presença de 15 espécies 
de aves, 9 espécies de répteis, 10 espécies de mamíferos e 4 espécies de anfíbios. O 
solo da área é formado basicamente por formações de latossolo vermelho. 

1.5 A consulta pública foi realizada no dia 11/07, no Auditório da Câmara 
Municipal, e contou com a participação de 143 pessoas. Diversas autoridades 
participaram da consulta pública, dentre as quais se destacam o Prefeito Municipal, o 
Presidente da Câmara de Vereadores, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, o 
Superintendente do IBAMA, o Secretário Estadual do Meio Ambiente e o Presidente da 
Associação dos Pequenos Agricultores. A Secretaria de Meio Ambiente providenciou o 
envio dos ofícios (convites) e a publicação do aviso de Consulta Pública no Jornal A 
Tarde do dia 28/06/2007. 

1.6 A situação fundiária da área do parque é bastante confortável, 
considerando que 80% das terras inseridas na área proposta para criação do Parque 
pertencem a Prefeitura Municipal. As áreas particulares estão localizadas em Áreas de 
Preservação Permanente, de modo a facilitar os futuros processos de desapropriação. As 
três famílias de posseiros residentes na área serão indenizadas por suas benfeitorias e 
transferidas para uma nova área a ser definida e regularizada pela Prefeitura Municipal. 
  



2. Conclusão 
 

2.1. Considerando que a Cachoeira Gelada possui uma área de extrema 
beleza cênica; 

2.1. Considerando a grande diversidade de plantas e animais na área ; 
2.2. Considerando que só restam 3,51% de Mata Atlântica Natural no 

Município de Curitiba; 
2.3. Considerando que a proposta atende aos requisitos técnicos para 

criação de um Parque Natural Municipal; 
2.4. E considerando que a criação da unidade beneficiará diretamente a 

população do município, por meio de benefícios socioeconômicos (ecoturismo, 
aquecimento do comércio, geração de novas oportunidades de emprego, etc.) e 
ambientais (garantia da preservação de nascentes, água de boa qualidade e beleza 
paisagística), somos favoráveis à criação do Parque Natural Municipal da Cachoeira 
Gelada. 
 
 
 

Este é o parecer, à consideração superior. 
 
 
 

São José, 30 de julho de 2009. 
 
 
 
 
 
 

CARLOS FERREIRA DA COSTA 
Técnico Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
De acordo, ao Departamento Jurídico para parecer e retorno a esta secretaria ou De 
acordo, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para providências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ OLIVEIRA MATOS 
Secretário de Meio Ambiente 

  



ANEXO A.04 

MODELO DE OFÍCIO 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CURITIBA 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

 
OFÍCIO /N. 021/2007 

Curitiba, 15 de maio de 2018. 
 
À Sua Excelência o Senhor 

JOSÉ OLIVEIRA MATOS 

Secretário de Meio Ambiente 

Centro Administrativo de Curitiba 

 
 
Referência: Processo n° 02001.007327/2007-60 
 

Senhor Secretário, 
 

Submeto à apreciação de Vossa Senhoria minuta de exposição de motivos 
e de decreto propondo a criação do Parque Natural Municipal da Cachoeira Gelada. A 
área está localizada nas comunidades Rurais de Sertãozinho e Manaíra, abrangendo uma 
área de 662 hectares. 

Cumpre-me informar que a proposta de criação se refere a uma das 
últimas áreas de Cerrado Natural em bom estado de preservação de nosso município. 

Hoje, após criteriosa análise, foi constatado que a melhor categoria de 
Unidade de Conservação para o local é um Parque Natural Municipal, pois promove a 
preservação de um ecossistema de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de atividades de ecoturismo, pesquisa e educação ambiental. 

Desta forma, estimula-se a criação de novas alternativas econômicas 
sustentáveis com respeito ao meio ambiente e valorizando a identidade sociocultural da 
área. 

Face à pressão antrópica que o entorno da área proposta para criação da 
unidade vem sofrendo, faz-se urgente a conclusão deste pleito. 

Assim, Senhor Secretário, em caso de acolhimento, proponho à Vossa 
Senhoria que submeta a matéria à elevada consideração do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito do Município, consoante minuta exposição de motivos e de decreto que a este 
acompanham. 

 
 

Respeitosamente, 
 
 
 

JOSÉ ALBANO DE SOUZA 
Chefe do Departamento de Meio Ambiente 



ANEXO A.05 

MODELO DE DECRETO DE CRIAÇÃO 

 

DECRETO Nº 103 DE 15 DE MAIO DE 2018 

 

Cria o Parque Natural Municipal da Cachoeira Gelada e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 14, inciso IV, da 
Lei Orgânica do Município, tendo e vista o disposto no art. 11 da Lei no 9.985, de 18 de 
julho de 2000, no Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, e o que consta do 
Processo n° 02001.007327/2007-60, DECRET A: 

 

Art. 1° Fica criado o Parque Natural Municipal da Cachoeira Gelada, com área 
aproximada de seiscentos e sessenta e dois hectares, com objetivo básico de preservar 
os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e 
o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo ecológico. 

 

 

Art. 2° O Parque Natural Municipal da Cachoeira Gelada foi delimitado com base nas 
cartas topográficas SB. 25-Y-A-VI-3-NO, SB. 25-Y-A-V-4-NE, SB. 25-Y-A-VI-1-SO e SB. 
25-Y-A-VI-3-SO de escala de 1.25.000, da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste-SUDENE, conforme a seguinte descrição: inicia no ponto 00, de coordenadas 
geográficas 6º46’55,814” e 35º03’46,732”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 
01, de coordenadas geográficas 6º47’41,814” e 35º03’15,733”; desse ponto, segue em 
linha reta até o ponto 02, de coordenadas geográficas 6º46’56,814” e 35º00’30,739”; 
desse ponto segue em linha reta até o ponto 03, de coordenadas geográficas 
6º47’00,814” e 34º59’59,740”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 04, de 
coordenadas geográficas 6º46’43,815” e 34º59’52,741”; desse ponto, segue em linha reta 
até o ponto 05, de coordenadas geográficas 6º46’44,814” e 34º59’08,742”; desse ponto, 
segue em linha reta até o ponto 06, de coordenadas geográficas 6º46’17,815” e 
34º58’53,743”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 07, de coordenadas 
geográficas 6º45’05,815” e 34º57’36,745”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 
08, de coordenadas geográficas 6º44’43,816” e 34º56’55,747”; desse ponto, segue em 
linha reta até o ponto 09, de coordenadas geográficas 6º43’27,816” e 34º56’34,748”; 
desse ponto, segue em linha reta até o ponto 10, de coordenadas geográficas 
6º43’29,816” e 34º56’32,748”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 11, de 
coordenadas geográficas 6º42’46,816” e 34º56’33,748”; desse ponto, segue em linha reta 
até o ponto 12, localizado à margem direita da Rodovia Estadual 41, que interliga a 
comunidade de Marcação à Baía da Traição, de coordenadas geográficas 6º42’29,816” e 
34º54’56,751”; desse ponto, segue em linha reta até a praia do Coqueirinho e, daí, 
adentrando em linha reta na área marítima até o ponto 13, de coordenadas geográficas 
6º51’37,812” e 34º53’19,755”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 14, de 
coordenadas geográficas 6º52’00,812” e 34º54’00,753”; desse ponto, segue em linha reta 
até o ponto 15 localizado na praia de Lucena, de coordenadas geográficas 6º53’08,811” e 
34º55’41,749”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 16, de coordenadas 
geográficas 6º52’40,812” e 34º56’14,748” ; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 
17, de coordenadas geográficas 6º51’38,812” e 34º54’49,751”; desse ponto, segue em 



linha reta até o ponto 18, de coordenadas geográficas 6º49’30,813” e 34º55’25,750”; 
desse ponto, segue em linha reta até o ponto 19, de coordenadas geográficas 
6º48’26,814” e 34º56’21,748”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 20, de 
coordenadas geográficas 6º49’00,813” e 34º58’20,744”; desse ponto, segue em linha reta 
até o ponto 21, de coordenadas geográficas 6º49’29,813” e 35º02’05,736” ; desse ponto, 
segue em linha reta até o ponto 22, de coordenadas geográficas 6º50’11,813” e 
35º03’31,733”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 23, de coordenadas 
geográficas 6º50’21,813” e 35º04’51,730”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 
24, de coordenadas geográficas 6º48’43,813” e 35º05’13,729”; desse ponto, segue em 
linha reta até o ponto 25, de coordenadas geográficas 6º48’15,814” e 35’04’59,729”; 
desse ponto, segue em linha reta até o ponto 26, de coordenadas geográficas 
6º47’05,814” e 35º04’47,730”; desse ponto, segue em linha reta até o ponto 00, início 
desta descrição, totalizando uma área aproximada de 14.640 ha e um perímetro de 
80.158,368 m.” 

 

 

Art. 3° Caberá à Secretaria de Meio Ambiente de São José administrar o Parque Natural 
Municipal da Cachoeira Gelada, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, 
implantação e controle, na forma do art. 20 e seguintes da Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000. 

 

 

Art. 4° Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, pela Prefeitura 
Municipal, os imóveis rurais de legítimo domínio privado e suas benfeitorias que vierem a 
ser identificados nos limites descritos no art. 2o deste Decreto, nos termos do art. 5°, 
alínea “k”, e 6° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941. Parágrafo único. A 
Procuradoria do Município fica autorizada a promover as medidas administrativas e 
judiciais pertinentes, visando a declaração de nulidade de eventuais títulos de propriedade 
e respectivos registros imobiliários considerados irregulares, incidentes na unidade de 
conservação de que trata este Decreto.  

 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Curitiba, 15 de maio de 2018. 

 

 

 

 

PLINIO VASCONCELOS DA RO CHA 

Prefeito Municipal 



Procedimentos para elaboração de poligonal e memorial descritivo de 
uma unidade de conservação através do Google Earth 

 
 
Alertamos porém que a utilização do Google Earth para elaboração de mapa e memorial descritivo 
não é o ideal, mas poderá ser adotado pelos municípios até que o memorial descritivo seja 
elaborado a partir de base oficiais. 

 
 

1) Abra o Google Earth localize a região onde se pretende elaborar o “polígono”. 
 
2) No menu principal clique em ferramentas depois em opções, irá aparecer uma tela 

onde a primeira aba (visualização em 3D), nesta mesma aba localize a opção mostrar 
lat/long e selecione graus, minutos e segundos e clique em ok. 

 
3) Clique na figura adicionar polígono (terceira da esquerda para direita na margem 

superior da tela), que abrirá uma janela; 
 
4) No campo polígono sem nome, digite um nome, como exemplo: Parque 

Cachoeira Gelada; 
 
5) Clicando na aba estilo/cor, vão aparecer 2 opções (LINHAS e ÁREA). Na 1ª. 

Opção LINHAS você tem três alternativas: COR, LARGURA E OPACIDADE. Na 
alternativa COR clique em cima do quadrado e escolha a cor de sua preferência, na 
alternativa LARGURA clique na setinha para cima até atingir o valor de 2.0 e na 
alternativa OPACIDADE mantenha o mesmo valor (100%); 

 
6) Na 2ª. Opção ÁREA você tem duas alternativas: COR e OPACIDADE. Na 

alternativa COR mantenha a mesma cor, clicando na setinha para baixo surgem 3 
opções, escolha a opção CIRCUNSCRITO e na alternativa 
OPACIDADE mantenha o mesmo valor (100%). 
 

7) Com a janela aberta, mova o “mouse” até onde você deseja iniciar a elaboração 
do polígono. Com um clique do mouse você iniciará o processo de inclusão dos pontos 
(cada ponto equivale a uma coordenada geográfica). Clique em quantos pontos forem 
necessários até atingir a poligonal desejada. Após concluir o polígono, clique em OK na 
janela que foi aberta. Na poligonal acima existem 4 pontos, ou seja, o memorial descritivo 
da área possui 4 coordenadas geográficas. Para saber as coordenadas de cada ponto, é 
só fazer um zoom em cada ponto e colocar o mouse em cima e na parte inferior da tela, 
será indicada a coordenada geográfica do ponto. Anote todas as coordenadas para 
elaborar o memorial descrito da unidade. 

 
8) De posse das coordenadas de cada ponto inicie a elaboração do memorial 

descritivo. A seguir o memorial do mapa ao lado:  
 
Memorial descritivo elaborado a partir de imagem disponível no Google Earth (Image 
2009 DigitalGlobe 2009 MapaLink/Tele Atlas). Inicia-se no Ponto 1, localizado na margem 
da represa de Furnas de coordenadas geográficas aproximadas 20º 37’ 46,18” S e 45º 37’ 
17,97” O; deste segue em linha reta até o ponto 2. Do ponto 2 de coordenadas 
geográficas aproximadas 20º 37’ 33,19” S e 45º 38’ 28,00” O; segue em linha reta até o 
ponto 3. Do ponto 3 de coordenadas geográficas aproximadas 20º 36’ 49,36” S e 45º 37’ 
49,73” O, segue em linha reta até o ponto 4. Do ponto 4 localizado às margens da 
Represa de Furnas, de coordenadas geográficas aproximadas 20º 37’ 01,40” S e 45º 37’ 



20,19” O; segue por dentro da represa e depois pela margem, até atingir o ponto 1, 
localizado na mesma margem, início deste memorial descritivo. 
 
 
 
 
 
 

MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA PROPOSTA DE UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO ELABORADA A PARTIR DO GOOGLE EARTH 
 
 

 
Figura 1 – Mapa de uma proposta de unidade elaborada no Google Earth. 

 
 
 
Após a elaboração do mapa e do memorial descritivo, você pode salvar o mapa em 
formato de figura (*.jpg). Na página principal do Google Earth, selecione a opção arquivo, 
clique em salvar e depois em salvar imagem. 


