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RESUMO 

O muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides É. Geoffroy, 1806) encontra-se 
no limiar da extinção no Paraná e uma das ameaças é a instalação e operação de 
empreendimentos potencialmente impactantes. O objetivo deste estudo é realizar 
uma análise ambiental integrada através da avaliação multicritério de tomada de 
decisão entre as áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul e os 
impactos ambientais de empreendimentos visando à conservação da espécie no 
município de Castro. Para a definição dos critérios, atributos e pesos, empregou-se 
a técnica participatória, que permitiu estabelecer os critérios cobertura vegetal, uso 
do solo, presença da espécie, tamanho dos fragmentos florestais e distância entre 
fragmentos florestais. A definição dos valores foi realizada por meio de métodos do 
processo hierárquico analítico e comparação pareada em um sistema de 
informações geográficas, sendo os mapas produzidos através da técnica de álgebra 
de mapas. Os empreendimentos considerados nas análises foram a Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) Caratuva e a Linha de Transmissão (LT) 230 kV Bateias – 
Jaguariaíva. As áreas prioritárias para a conservação dos muriquis-do-sul afetadas 
pela faixa de servidão da LT são, em ordem decrescente, as classes de 
sensibilidade baixa (41,89 ha – 43,4%), médio-baixa (13,60 ha – 39,6%), alta (4,40 
ha – 12,8%) e médio (1,42 ha – 4,1%). A classe de sensibilidade alta, com presença 
dos muriquis, é circundada pelas classes médio-baixa, médio e médio-alta, onde 
seus habitat são utilizados pela espécie para deslocamento entre outros fragmentos 
de floresta nativa e merecem especial atenção. Com o alteamento das torres exigido 
pelo licenciamento ambiental após a identificação da espécie na faixa de servidão 
deste empreendimento, houve a minimização do impacto dos desmatamentos 
pontuais para o seu cabeamento. As áreas prioritárias atingidas pela área 
diretamente afetada da PCH foram as classes de baixa sensibilidade (53,63 ha – 
83,5%), médio-baixa (9,76 ha – 15,2%) e médio (0,82 ha – 1,3%). Alguns locais 
inseridos nas classes médio-baixa e médio merecem destaque, pois possuem em 
seu domínio áreas de floresta nativa em elevado estado de conservação. Quanto às 
áreas prioritárias atingidas pela área de influência direta deste empreendimento, 
este abrange as classes de sensibilidade baixa (343,56 ha – 69,1%), médio-baixa 
(86,86 ha – 17,5%), médio (30,37 ha – 6,1%) e médio-alta (36,63 ha – 7,4%). Áreas 
de floresta nativa inclusas nas classes médio-baixa, médio e médio-alta foram 
atingidas. Áreas de sensibilidade médio-alta próximas das áreas de sensibilidade 
alta, com a presença da espécie, merecem atenção para que sejam evitadas 
atividades que coloquem em risco os muriquis. Embora não relatado no estudo de 
impacto ambiental deste empreendimento sobre o potencial de ocorrência dos 
muriquis nas áreas de influência, foram descritos impactos ambientais que merecem 
destaque para a conservação da espécie. Como exemplo, a supressão de 
ecossistemas terrestres pelo corte da vegetação e formação do reservatório, 
supressão de habitat para a fauna e o risco de aumento da caça. Este estudo traz 
informações importantes que podem embasar a tomada de decisão dos órgãos 
ambientais em relação à instalação e manutenção da operação dos 
empreendimentos avaliados e também auxiliar o planejamento de ações efetivas 
que visem à proteção desta população de muriquis. 

 

Palavras-chave: Avaliação Multicritério de Tomada de Decisão. Impactos ambientais. 
Áreas prioritárias para conservação.  

 



 

ABSTRACT 

The southern muriqui (Brachyteles arachnoides É. Geoffroy, 1806) lies at the 
brink of extinction in the state of Paraná, and one of the threats to this species is the 
construction of infrastructure projects, such as hydropower plants. This study carried 
out an integrated environmental analysis through multicriteria decision-making aiming 
at the conservation of the southern muriqui in the municipality of Castro, considering 
priority areas to the conservation of this population and environmental impacts of 
infrastructure projects. A participatory technique was used to define the criteria, 
attributes and respective importance values, allowing the establishment of the 
following criteria: vegetation cover, land-use category, species occurrence, size of 
forest fragments and distance between forest fragments. The definition of importance 
values was performed through the methods of the Analytical Hierarchical Process 
and Pairwise Comparison, and the maps were built through map algebra. Two 
infrastructure projects were considered in the analysis: the Caratuva Small 
Hydroelectric Power Plant and the 230 kV Bateias - Jaguariaíva Power Line. The 
size of conservation priority areas of southern muriquis affected by the power line’s 
right-of-way in each sensitivity category are: low sensitivity (41.89 ha - 43.4%), 
medium-low (13.60 ha - 39.6%), high (4.40 ha - 12.8%) and medium (1.42 ha - 
4.1%). The high sensitivity class, with known occurrences of muriquis, is surrounded 
by medium-low, medium and medium-high sensitivity classes, habitats that are 
probably used by the species during dispersal through forest fragments and requires 
special conservation concern. After the identification of the southern muriqui in this 
area, the environmental licensing process of this power line demanded an increase in 
the height of the towers, reducing the direct impact of deforestation on this project’s 
right-of-way. Areas affected by the power plant were in low sensitivity classes (53.63 
ha - 83.5%), medium-low (9.76 ha - 15.2%) and medium (0.82 ha - 1.3%). Some 
sites of medium-low and medium sensitivity deserve special attention, since they 
harbor highly conserved areas of native forest. Other priority areas affected by the 
area of direct influence of this project, it covers low (343.56 ha - 69.1%), medium-low 
(86.86 ha - 17.5%), medium (30.37 ha - 6.1%) and medium-high (36.63 ha - 7.4%) 
sensitivity areas. Native forests of medium-low, medium, and medium-high classes 
are affected. Areas of medium-high sensitivity, close to areas of high sensitivity are 
the most important, and activities that put muriquis at risk should be avoided. The 
occurrence of this species is not reported the in environmental impact assessment of 
this power plant, but some impacts have been described that are relevant to the 
conservation of the species. The suppression of terrestrial ecosystems by 
clearcutting of vegetation to the formation of the reservoir, the suppression of animal 
habitats, and the risk of increasing hunting pressures are reported impacts in that 
study. This study presents important information that can support the decision-
making of environmental agencies with regards to the construction and operation of 
the evaluated projects and can also assist in the planning of actions aiming to protect 
this population of muriquis. 
 

Keywords: Multicriteria Decision Making. Environmental impacts. Priority areas for 
conservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o acelerado desenvolvimento urbano e industrial sobre áreas naturais 

fica cada vez mais claro que a avaliação de projetos individuais não capta o efeito 

sinérgico e cumulativo dos impactos ambientais do conjunto de empreendimentos. 

Ademais, mesmo vistos isoladamente, os projetos podem apresentar soluções 

ambientais que em conjunto podem ser inadequadas. 

Na forma como descritos na legislação ambiental brasileira, o licenciamento 

ambiental e a avaliação de impacto ambiental limitam-se a subsidiar as decisões de 

aprovação de projetos de empreendimentos individuais, e não os processos de 

planejamento e as decisões políticas e estratégicas que os originam.  

 Atualmente é amplamente conhecido o fato de que dois ou mais 

empreendimentos causadores de impacto ambiental, localizados em áreas 

próximas, geograficamente conectadas e principalmente dentro da mesma bacia 

hidrográfica, produzem impactos sobrepostos que geram a característica de 

cumulatividade e/ou sinergia. Para dar conta desta complexidade, os órgãos 

ambientais recomendam que se realize um estudo mais completo, o qual consiga 

levar em consideração os impactos de cada um de forma integrada. Uma ferramenta 

importante é a análise ambiental integrada, a qual é capaz de auxiliar a gestão dos 

recursos naturais, incluindo de espécies ameaçadas e o planejamento ambiental, 

levando em consideração as aspirações da sociedade e não apenas as motivações 

dos interessados.  

É nesse contexto que surge o presente estudo, com foco na conservação da 

espécie de primata muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides É. Geoffroy, 1806). 

Endêmico da Mata Atlântica, essa espécie encontra-se em risco iminente de 

extinção na natureza. No Paraná, esta espécie possui distribuição geográfica 

sugerida para o vale do rio Ribeira de Iguape, onde são comprovadas 

cientificamente a existência de duas populações, uma ocorrendo no município de 

Castro e outra em Doutor Ulysses.  

Na região de ocorrência da espécie no município de Castro se encontra em 

operação uma linha de transmissão (LT) e está prevista a instalação de uma 

pequena central hidrelétrica (PCH). Ambos os empreendimentos possuem estudo de 

impacto ambiental que levam em consideração os impactos de cada um 

individualmente. Nesta região também se encontra em estudo a criação de uma 
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unidade de conservação (UC) – Refugio de Vida Silvestre Monos de Castro - para 

proteção da singular biodiversidade ali existente, bem como dos muriquis e dos 

remanescentes florestais nativos existentes na paisagem. 

A análise ambiental integrada aqui apresentada considera os impactos 

ambientais sinérgicos e cumulativos dos empreendimentos, em operação e 

proposto, para a região de ocorrência dos muriquis no município de Castro e as suas 

áreas prioritárias para a conservação, identificadas através da avaliação multicritério 

de tomada de decisão em ambiente de um sistema de informação geográfica (SIG).  

Para a realização da avaliação multicritério de tomada de decisão foi 

necessária a utilização de dados multidisciplinares os quais abrangeram dados 

ecológicos sobre a espécie-alvo e informações geoespaciais na área estudada. 

Também foram incorporadas nas análises algumas métricas de ecologia da 

paisagem para a identificação das áreas sensíveis e tidas como prioritárias para a 

conservação da espécie-alvo. 

 A partir da definição dessas áreas foram agregados dados técnicos sobre 

as áreas de influência dos empreendimentos avaliados de forma a quantificar e 

qualificar as áreas sensíveis e prioritárias afetadas por eles. Nas análises realizadas 

por empreendimento foram acrescentadas informações relacionadas aos seus 

respectivos impactos ambientais sinérgicos e cumulativos descritos nos estudos de 

impacto ambiental. 

 

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 
 

A ocorrência do muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides É. Geoffroy, 1806) 

no Paraná foi confirmada em 1994 com o encontro de parte de um esqueleto e 

crânio da espécie na região de Jaguariaíva. Em 2002, através da realização de um 

inventário florestal no município de Castro como parte integrante de um estudo de 

impacto ambiental e respectivo licenciamento ambiental da LT 230 kV Bateias – 

Jaguariaíva foi registrada a primeira população da espécie. Atualmente são 

conhecidas duas populações da espécie no Estado, uma localizada em Castro e 

outra em Doutor Ulysses.  

O muriqui-do-sul é considerado o maior primata das Américas, é o maior 

mamífero endêmico da Mata Atlântica brasileira e distribui-se geograficamente entre 

os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Atualmente encontra-se no limiar 
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da sua extinção no estado paranaense, estando na categoria de maior ameaça, 

Criticamente em Perigo, sendo conhecido menos de 50 indivíduos em vida livre. 

Visando a conservação desta espécie símbolo da Mata Atlântica brasileira, 

está em discussão nos órgãos ambientais estaduais (Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente - SEMA e Instituto Ambiental do Paraná – IAP) a criação de uma UC na 

sua área de ocorrência no município de Castro. Esta UC tem como objetivo principal 

proteger além do muriqui, os habitat disponíveis e essenciais para a sobrevivência 

da espécie, tais como os remanescentes de floresta nativa.  

Nesta mesma região existe em operação a LT 230 kV Bateias – Jaguariaíva 

e está protocolado no IAP o processo de licenciamento ambiental da PCH Caratuva, 

para ser instalada em local que poderá afetar diretamente a espécie, por meio de 

supressão de vegetação de áreas potenciais de ocupação pela espécie.  

Este aproveitamento hidrelétrico possui em seu estudo de impacto ambiental 

a descrição das suas áreas de influência indireta (AII), direta (AID) e diretamente 

afetada (ADA), onde nota-se a abrangência de áreas de floresta nativa com 

probabilidade de uso pelos muriquis. Naquele estudo, os impactos ambientais 

descrevem de diferentes formas as pressões antrópicas sobre a biodiversidade, 

contudo, não leva em consideração a probabilidade de ocorrência da espécie nestes 

locais. 

A partir do interesse dos órgãos ambientais do estado do Paraná na 

conservação da espécie e de empresários para a geração e transmissão de energia 

elétrica na mesma área, tem-se um conjunto de problemas ambientais para serem 

solucionados e que estão inter-relacionados.  

É nesse contexto em que se apresenta a relevância do presente estudo, 

com o levantamento das áreas de maior sensibilidade ambiental e com maior 

importância para a conservação do muriqui-do-sul no município de Castro e a 

análise integrada com os impactos ambientais sinérgicos e cumulativos dos 

empreendimentos instalados e com interesse de instalação nesta região. Os 

resultados deste estudo poderão ser utilizados para auxiliar a tomada de decisão 

dos órgãos ambientais quanto ao licenciamento ambiental dos empreendimentos 

aqui analisados e quanto à criação e gestão da futura UC.  
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1  OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal desse estudo é realizar uma análise ambiental integrada 

através da avaliação multicritério de tomada de decisão entre as áreas prioritárias 

para a conservação e os impactos ambientais dos empreendimentos potencialmente 

poluidores visando a conservação do muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides É. 

Geoffroy, 1806) no município de Castro, Paraná. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

Integração das informações ecológicas e geoespaciais da área de estudo 

para a realização da avaliação multicritério de tomada de decisão; 

Avaliação multicritério de tomada de decisão em um sistema de informação 

geográfica (SIG) para identificação das áreas prioritárias para conservação da 

espécie-alvo; 

Identificação das áreas de influência e impactos ambientais cumulativos e 

sinérgicos dos empreendimentos potencialmente impactantes instalados e propostos 

para a área de estudo; 

Mensuração das áreas prioritárias afetadas pelos empreendimentos através 

da criação de cenários no SIG; 

Análise ambiental integrada dos cenários com os impactos ambientais 

cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos nas áreas prioritárias visando à 

conservação da espécie-alvo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A análise ambiental realizada neste estudo visa integrar diferentes áreas do 

conhecimento em especial a avaliação de impactos ambientais, impactos sinérgicos 

e cumulativos, avaliação multicritério de tomada de decisão, SIG, ecologia da 

paisagem e suas métricas para a conservação de uma espécie ameaçada de 

extinção. Abaixo são apresentadas as principais disciplinas estudadas, os conceitos 

e os estudos de caso com aplicações semelhantes e que serviram de base para a 

realização deste estudo.  

 

2.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

A primeira proposta de planejamento ambiental no Brasil ocorreu em 

meados de 1930, quando foi modelado o planejamento de recursos hídricos e 

gerenciamento de bacias hidrográficas. O pilar da atual política ambiental no Brasil é 

visto a partir desta década citada, com a constituição do Código de Águas, do 

Código Florestal e da Lei de Proteção à Fauna (SANTOS, 2004). 

Contudo, somente a partir da década de 60, impulsionada pelos Estados 

Unidos (EUA), a preocupação com o meio ambiente começou a ser discutida entre 

diferentes países do mundo, sendo que um dos principais temas em debate era a 

avaliação de impactos ambientais, planejamento e gerenciamento ambiental 

(SANTOS, 2004). No final desta década, foi instituída a National Environmental 

Policy Act – NEPA, política ambiental dos EUA, que introduziu a avaliação de 

impactos ambientais (AIA) na análise de planos, programas, projetos e de propostas 

legislativas de intervenção no meio ambiente naquele país (TUCCI, 2006). Na 

França, em meados de 1976, foi instituída outra regulamentação em nível federal 

demonstrando preocupação com o meio ambiente (Loi relative à la Protection de la 

Nature) (BASSO e VERDUM, 2006). 

Para Basso e Verdum (2006), ambos instrumentos trazem como fundamento 

a implantação do sistema de Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA), a busca de 

procedimentos metodológicos e técnicos para a minimização dos impactos 

ambientais, assim como a produção de estudos que pudessem ampliar o 

conhecimento técnico e científico capaz de subsidiar as equipes multidisciplinares 

que se propõem a avaliá-los. 
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Corroborando com esta citação, Sadler (1996 apud SANTOS, 2004), 

argumenta que estas políticas buscavam assegurar que os valores ambientais 

passassem a ser considerados nas tomadas de decisão, juntamente com os 

aspectos técnicos e econômicos, tendo uma abordagem interdisciplinar e 

sistemática e visando a prevenção ou eliminação de danos.  

No contexto brasileiro, na década de 70 e 80, o Banco Mundial financiou, 

especialmente na região norte, projetos rodoviários e de assentamentos agrícolas, e 

a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado de São Paulo (CESP) 

impulsionou neste período a construção de reservatórios para a geração de energia. 

Nesta época, ambas as instituições revisaram suas ações em função dos impactos 

ambientais produzidos pelos empreendimentos implantados. Motivados pela pressão 

do Banco Mundial, principal financiador destes tipos de empreendimentos, e pela 

experiência vivenciada pela CESP, estes seriam os precursores da elaboração dos 

instrumentos legais de avaliação de impactos ambientais no país (BASSO e 

VERDUM, 2006). 

Após este aprendizado, em 1981 foi instituído em nível nacional um 

instrumento de política pública de cunho de gestão e planejamento ambiental, a 

Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº. 6938/81) (BRASIL, 1981). Esta lei criou 

o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente) e o CONAMA (Conselho Nacional 

de Meio Ambiente) e formulou diretrizes de avaliação de impactos, planejamento e 

gerenciamento, de zoneamentos ambientais, usando como unidades de 

planejamento as bacias hidrográficas, assim surgindo pela primeira vez uma 

proposta de planejamento ambiental no Brasil, iniciando o desenvolvimento de 

outros instrumentos legais de extrema importância (SANTOS, 2004). 

A Resolução do CONAMA nº 001/86 (BRASIL, 1986) dispõe sobre critérios 

básicos e diretrizes gerais para a AIA na forma de estudo ambiental no Brasil. Este 

estudo, aliado aos princípios de divulgação e participação da sociedade, é um dos 

principais suportes para o processo de licenciamento ambiental. Tem o objetivo de 

diagnosticar, prognosticar e interpretar os efeitos e impactos sobre o meio ambiente, 

de ações propostas em políticas, planos, programas, projetos, entre outros (TUCCI, 

2006). 

Segundo esta resolução nacional (BRASIL, 1986), a análise dos impactos 

ambientais do projeto e de suas alternativas, deve ser dada através de identificação, 

previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos 
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relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), 

diretos e indiretos, imediatos e a médios e longos prazos, temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.  

Segundo a Associação Internacional para Avaliação de Impacto 

(International Association for Impact Assessment – IAIA), a definição para AIA passa 

pelo processo de identificar as consequências futuras de uma ação presente ou 

proposta. A AIA pode ser definida como a sistemática de identificação e avaliação 

dos impactos (efeitos) potenciais de projetos, planos, programas ou legislação 

propostos em relação a componentes físico-químicos, biológicos, culturais e 

socioeconômicos do meio ambiente total (CANTER, 1996). 

A AIA tem como objetivo principal ser um instrumento de auxílio à tomada de 

decisão. Para que isto ocorra, é necessária a elaboração de estudos ambientais 

sistemáticos e abrangentes, que têm por finalidade o tratamento das informações 

ecológicas da região e de planejamento do empreendimento (projeto executivo) para 

a análise das condições do local do empreendimento, das pressões antrópicas 

exercidas sobre o ambiente (FERREIRA e CANTARINO, 2010). 

A AIA é composta por três diferentes formas de abordagem das análises dos 

impactos ambientais em uma dada região. Uma possível é o desenvolvimento de um 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA), ou através do desenvolvimento de uma 

Avaliação Ambiental Integrada (AAI) ou por meio de uma Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE). 

A diferença entre elas é: o EIA é desenvolvido especificamente para um 

projeto (ex. usina hidrelétrica) em que existe a presença de uma relevante 

quantidade de dados quantitativos e qualitativos; a AAI é voltada para uma análise 

macroespacial de cenários em nível de bacia hidrográfica, em que  são 

considerados empreendimentos hidrelétricos causadores de degradação ambiental 

que estão instalados ou que irão se instalar na região e são analisados de forma 

conjunta os impactos sinérgicos e cumulativos; e a AAE envolve além desta 

avaliação integrada a compatibilização entre políticas, planos e programas de gestão 

dos usos e da conservação dos recursos naturais de uma dada região, permitindo a 

incorporação do ambiente no planejamento setorial (TUCCI, 2006).  

Segundo De Carvalho (2014), o EIA, é um dos elementos do processo de 

avaliação de impacto ambiental. Trata-se da execução, por equipe multidisciplinar, 
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das tarefas técnicas e científicas destinadas a analisar, sistematicamente, as 

consequências da implantação de um projeto no meio ambiente, por métodos de 

análise e técnicas de previsão dos impactos ambientais. 

 

2.1.1  Impactos ambientais sinérgicos e cumulativos 

 

Considerando os diferentes conceitos empregados pelo mundo sobre a 

definição de impacto ambiental, Sanches (2013) definiu como sendo “alteração da 

qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais 

provocada por ação humana”. 

 

Seguindo a legislação brasileira (BRASIL, 1986): 

“considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam 
a saúde, a segurança e o bem estar da população, as atividades sociais e 
econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 
qualidade dos recursos ambientais. 

 

Segundo Escandian (2014) os “impactos cumulativos” é uma expressão 

utilizada para nomear a soma de efeitos resultantes de uma ação ou de várias ações 

simultâneas no meio ambiente ao longo do tempo e espaço. A expressão “impactos 

sinérgicos” é o total dos impactos de uma ação ou mais ações, de tal forma que o 

efeito seja maior do que a soma dos impactos avaliados individualmente.  

Para Cardinale e Greig (2013), a avaliação dos impactos ambientais 

cumulativos permite analisar os impactos potenciais de um dado empreendimento, 

somados a potenciais efeitos de outras atividades humanas, para propor medidas 

para evitar, reduzir e/ou mitigar os impactos cumulativos. 

 

2.2 AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO DE TOMADA DE DECISÃO 
 

Baseado em Soares (2004), a avaliação multicritério é uma ferramenta de 

apoio à decisão baseada na construção do modelo e na gestão do processo. A 

forma como estes dois elementos irão interagir e serem integrados definirá o 

processo de apoio à decisão multicritério (Figura 1). 
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FIGURA 1 – PROCEDIMENTO MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO 

 

FONTE: Soares (2004). 

 

O modelo é definido como sendo o conjunto de algoritmos associados aos 

objetivos propostos. Assim, a primeira atividade a ser realizada consiste na definição 

do conjunto de ações que serão avaliadas, os critérios de avaliação, que 

dependerão dos parâmetros a serem analisados. Na sequência, os critérios devem 

ser ponderados e alocados em um modelo matemático definido (SOARES, 2004). 

A análise multicritério servirá de base para auxiliar o tomador da decisão no 

controle das informações e dados, os quais podem ser muito complexos na área 

ambiental e na condução do andamento em direção à melhor estratégia de gestão 

ambiental. Assim sendo, os resultados obtidos dependem do conjunto de ações 

consideradas, da qualidade dos dados, da escolha e estruturação dos critérios, dos 

valores de ponderação atribuídos aos critérios, do método de agregação utilizado e 

da participação dos diferentes atores (SOARES, 2004). 

Esmail e Geneletti (2018), argumentam em seu estudo que a análise de 

decisão multicritério é um método para apoiar a tomada de decisão, explorando o 

equilíbrio entre os prós e contras de diferentes alternativas para atingir um objetivo 

específico. Além de auxiliar no enquadramento de problemas de decisão, ilustrando 

o desempenho de alternativas através de critérios, explorando trade-offs, formulando 

uma decisão e testando sua robustez. 
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2.2.1  Avaliação multicritério de tomada de decisão e sistema de informação 

geográfica 

 

Para análises ambientais, especialmente quando se tratam de análises 

espaciais, os SIG’s são bastante adequados. Nas últimas décadas, a análise 

ambiental recebeu um impulso bastante grande com o desenvolvimento dos SIG’s. 

Segundo Vettorazzi (2006), várias decisões têm sido tomadas através de 

análises espaciais em ambiente SIG, especialmente sobre áreas prioritárias, de 

risco, entre outras, com destaque para aquelas que se baseiam em avaliação de 

múltiplos critérios, com aplicação de métodos da análise booleana, da combinação 

linear ponderada e da média ponderada ordenada. 

Quando se trata da arbitrariedade que envolve a seleção dos critérios, no 

ajuizamento da importância relativa entre eles, na definição dos pesos, os resultados 

obtidos por meio dessa abordagem, em várias áreas de aplicação, têm sido bastante 

animadores, devido à coerência com a realidade observada (VETTORAZZI, 2006). 

Vettorazzi (2006) comenta ainda que no processo de tomada de decisão, a 

diferença entre os métodos está especialmente na maneira como os critérios são 

associados para tratar da probabilidade do sucesso ou risco e da possibilidade de 

compensação entre as importâncias dos atributos. Dentre os métodos que têm sido 

implementados em ambiente SIG, destacam-se o método booleano, a combinação 

linear ponderada e suas variantes, o método do ponto ideal, a análise de 

concordância e o processo hierárquico analítico (em inglês, Analytic Hierarchy 

Process - AHP). Segundo Vargas (2010), o método do processo hierárquico analítico 

é um dos principais modelos matemáticos para apoio da teoria de decisão entre os 

disponíveis no mercado. 

Gauer (2015) em seu estudo argumenta que o processo hierárquico analítico 

é um dos métodos de decisão multicritério mais utilizados. A principal característica 

do método é a hierarquização das alternativas, o que facilita sua aplicação (GOMES, 

ARAYA e CARIGNANO, 2004). Esta técnica baseada na lógica de comparação 

pareada foi desenvolvida por Thomas L. Saaty em 1978, sendo amplamente 

utilizada desde então.  

De acordo com Saaty (1980), o processo hierárquico analítico é utilizado 

para solucionar problemas em ambientes complexos que envolvem diversas 

variáveis na tomada de decisão, para priorizar e selecionar alternativas. Esse 
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método é composto em quatro etapas de acordo com Saaty (2008), sendo eles: 

definição dos critérios para solucionar o problema (objetivo); criação da árvore 

hierárquica, sendo possível conter subcritérios; construção das matrizes, servindo 

para comparar por pares os critérios da árvore hierárquica e por fim, fazer a 

comparação por pares, onde cada critério terá importância relativa entre os outros, 

definindo uma escala de importância. 

Há diversos estudos divulgados em periódicos nacionais e internacionais 

que utilizaram o método multicritério de tomada de decisão combinado com SIG 

para a resolução de diferentes problemas ambientais. Como exemplo disto, tem-se a 

aplicação dos diferentes métodos desta abordagem para solucionar problemas de 

ordenamento territorial, identificação de áreas prioritárias para a conservação e 

recuperação ambiental, levantamento de potencial eólico e solar, análise de 

vulnerabilidade ambiental, manejo de UC’s e manejo de bacias hidrográficas (Rivera, 

2007; Vicari, 2012; Jeronymo, 2012; Sartori, da Silva e Zimback, 2012; Nossack et 

al. 2014; Santos, Ruchkys e Gomes 2014; Pinto et al. 2014; Gauer, 2015; Dos 

Santos, 2016; Esmail e Geneletti, 2018). Abaixo estão descritos brevemente alguns 

destes estudos e que serviram de base para o desenvolvimento desta dissertação 

aqui apresentada. 

Jeronymo (2012) buscou identificar áreas prioritárias com uso de 

geoprocessamento para a conservação e recuperação da Área de Preservação 

Ambiental do Sana em Macaé no Rio de Janeiro. Em seu estudo, o autor utilizou a 

avaliação multicriterial orientada por uma média ponderada ordenada no ambiente 

SIG. Os resultados obtidos, segundo o autor, podem subsidiar a gestão da UC nos 

processos de monitoramento e fiscalização que favoreçam o fortalecimento da 

economia local. 

Sartori, da Silva e Zimback (2012) realizaram um estudo onde o objetivo foi 

definir áreas prioritárias para favorecer a conectividade entre os fragmentos 

florestais, visando propor ações de recuperação florestal na bacia do rio Pardo em 

São Paulo utilizando a abordagem multicriterial da combinação linear ponderada. A 

metodologia se mostrou adequada ao mapeamento de áreas prioritárias à 

restauração florestal, em bacias hidrográficas. Os autores concluíram no estudo que 

uma vez que os fragmentos com maiores áreas nucleares sejam conectados com 

pequenos fragmentos, onde estes são predominantes na paisagem, estes 
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promoverão a formação de fragmentos maiores a partir da formação de corredores 

florestais e da recomposição da vegetação. 

 Pinto et al. (2014) realizaram uma análise multicritério para a seleção de 

uma área de conservação na maior savana da Amazônia. Os autores definiram doze 

critérios e seus indicadores para calcular o valor de conservação de áreas potenciais 

considerando a representatividade dos indicadores e o peso atribuído para cada 

critério. Três regiões foram pré-selecionadas devido à baixa ocupação do solo. 

Segundo os autores, a falta de dados atualizados sobre o uso da terra e dados 

sistematizados sobre biodiversidade foram as principais dificuldades enfrentadas na 

avaliação. Este estudo foi a primeira iniciativa de integração de órgãos de gestão 

ambiental e pesquisa para indicar uma área de conservação no estado de Roraima a 

partir de critérios quantitativos. 

Esmail e Geneletti (2018) realizaram uma revisão estruturada de dados 

empíricos das aplicações da análise de decisão multicritério à conservação da 

natureza publicadas na literatura científica nos últimos 20 anos. O artigo teve como 

objetivo fazer um balanço das experiências passadas, e comparando-os com as 

melhores práticas e armadilhas comuns identificadas na literatura, para fornecer 

recomendações para uma melhor aplicação da análise de decisão multicritério à 

conservação.  

A pesquisa desenvolvida por Esmail e Geneletti (2018), identificou 86 artigos 

que descrevem as aplicações do método para uma variedade de tópicos, incluindo 

priorização e planejamento de conservação; gestão de áreas protegidas e 

zoneamento; manejo florestal e restauração; e mapeamento da biodiversidade. Os 

resultados mostram que, no que se refere à estruturação de problemas, uma 

pequena percentagem está envolvida buscando a identificação de alternativas e 

formulação de critérios (15% e 35% respectivamente).  

Em relação à análise, a avaliação dos critérios foi adequadamente justificada 

pelos autores (47%), por vezes também envolvendo outras partes interessadas 

(22%). A ponderação foi realizada em quase todas as aplicações, enquanto a 

agregação de critérios baseou-se na combinação linear ponderada (63%). A análise 

de sensibilidade foi largamente negligenciada (57%). Quanto à decisão, 45% dos 

artigos forneceram apenas uma classificação geral ou adequação de alternativas, 

enquanto 22% incluíram classificações adicionais de acordo com critérios 
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específicos e 8% analisaram e agruparam as preferências das partes interessadas 

(ESMAIL, GENELETTI, 2018).  

Com base em seus resultados, Esmail e Geneletti (2018) concluem 

sugerindo elementos-chave para a obtenção do sucesso nas aplicações do método, 

incluindo a construção clara do contexto de decisão; identificação colaborativa de 

alternativas e critérios que refletem os valores em jogo; justificativa adequada e 

comunicação dos métodos de avaliação de critérios e ponderação; escolha bem 

pensada do método de agregação de critérios e análise de sensibilidade 

compreensiva. 

 

2.3 ECOLOGIA DA PAISAGEM 
 

A ecologia da paisagem é considerada uma ciência multidisciplinar dentro da 

ecologia, a qual possui duas visões diferentes de aplicação das análises espaciais, 

uma geográfica e outra ecológica (CRAWSHAW et al., 2007).  

A primeira foi conceituada na Europa Oriental e Alemanha baseada na 

preocupação com o planejamento territorial, com o uso econômico dos recursos 

naturais da paisagem e com as inter-relações do homem com seu espaço. Essa 

abordagem teve forte influência da geografia humana, da fitossociologia e da 

biogeografia, e de disciplinas da geografia ou da arquitetura relacionadas com o 

planejamento regional. A segunda abordagem foi desenvolvida nos anos 80 nos 

Estados Unidos, influenciada por biogeógrafos e ecólogos que procuravam adaptar 

a teoria de biogeografia de ilhas para o planejamento de reservas naturais em 

ambientes continentais, que enfatiza a importância do contexto espacial sobre os 

processos ecológicos, e a importância destas relações em termos de conservação 

biológica (METZGER, 2001; CRAWSHAW et al., 2007).  

Dentro da abordagem geográfica da ecologia de paisagens, o mosaico 

heterogêneo tem uma visão humana, de suas necessidades, interesses e planos de 

ordenamento territorial. Na abordagem ecológica, a visão é feita para as espécies, 

dos seus atributos ecológicos e comportamentais, especialmente das suas 

necessidades de área de vida, alimentação, abrigo e reprodução, assim o mosaico é 

considerado como um conjunto de habitat funcionais ou não para a sobrevivência 

das espécies, suas populações ou comunidade avaliada (METZGER, 2001). 
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 Sendo assim, a abordagem ecológica, enfatiza as análises em paisagens 

naturais ou a unidades naturais da paisagem, à aplicação de conceitos da ecologia 

de paisagens para a conservação da diversidade biológica e ao manejo de recursos 

naturais, e não enfatiza obrigatoriamente macro-escalas. A escala espaço-temporal 

de análise dependerá da espécie em estudo (METZGER, 2001). 

Diante disto, em estudos que visam realizar análises sobre conservação da 

biodiversidade, a visão ecológica desta ciência é a mais adequada para suas 

análises espaciais, especialmente sobre os efeitos da fragmentação dos 

ecossistemas na diversidade biológica. O processo de fragmentação do ambiente 

existe naturalmente, mas tem sido intensificado pela ação humana. Desta ação tem 

resultado um grande número de problemas ambientais (CERQUEIRA et al., 2003). 

A integridade da paisagem ou a qualidade ambiental de uma determinada 

região pode ser avaliada de acordo com o grau de fragmentação da sua paisagem, 

permitindo analisar as taxas de desmatamento e a estrutura da paisagem através do 

tamanho, forma e conectividade dos fragmentos florestais (IRGANG, MICOL e DOS 

SANTOS, 2007). 

Diferentes autores descrevem em seus estudos as métricas utilizadas 

atualmente em um SIG, como tamanho do fragmento, tamanho médio dos 

fragmentos, razão perímetro/área, número de fragmentos, área nuclear do 

fragmento, entre outros, que foram resumidas de forma singular no estudo 

desenvolvido por Teixeira et al. (2016) e podem ser observadas na Tabela 1. 

 

TABELA 1 - MÉTRICAS DE ECOLOGIA DA PAISAGEM 

Métricas Parâmetros Referências 

Tamanho da mancha: 

PS ou AREA =  

 = área (m²) da mancha McGarigal e Marks (1995); Leitão et 
al. (2006); Hoechestetter (2009). 

Tamanho médio das 
manchas: 

MPS =  

 = área (m²) da mancha 

 = número de manchas 

da classe 

McGarigal & Marks (1995); Wu et al. 
(2003); Rempel et al. (2012). 

Índice de maior mancha: 

LPI =  

 

 = área (m²) da mancha 

AREA = área total da 
paisagem 

McGarigal & Marks (1995); Wu et al. 
(2002); Leitão et al. (2006); 
Hoechestetter (2009). 

Índice de menor mancha: 

SPI =  

 

 = área (m²) da mancha 

AREA = área total da 
paisagem 

Batista (2014). 
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Métricas Parâmetros Referências 

Razão perímetro/área: 

PARA =  

 

PERIM = perímetro da 
mancha 
AREA = área total da 
paisagem 

Hoechestetter (2009); McGarigal et al. 
(2012). 

Tamanho da malha efetiva: 

MESH =  

 

AREAM = soma das áreas das 
manchas 
AREA = área total da 
paisagem 

Jaeger (2000) apud Hoechestetter 
(2009); McGarigal et al. (2012). 

Número de manchas: 

NP =  

 

 = número de manchas McGarigal & Marks, 1995; Wu et al. 
(2002); Leitão et al. (2006); Rempel et 
al. (2012); McGarigal et al. (2012). 

Índice de Patton: 

C =  

 

P = perímetro do fragmento 
A = área do fragmento 

Peterka (2008). 

Área do núcleo: 

CORE =   

 

= área (m²) do núcleo da 

mancha 

Jung (2016). 

Densidade da mancha: 

PD =   (10^4)  (100) 

 

 = número de manchas na 

paisagem 
A = área total da paisagem 
(m²) 

McGarigal & Marks (1995); Wu et al. 
(2002); Hoechestetter (2009); 
McGarigal et al. (2012). 

FONTE: Teixeira et al. (2016). 

 

2.4 O MURIQUI-DO-SUL, A ESPÉCIE-ALVO  
 

A Mata Atlântica é considerada um dos 35 hotspots de biodiversidade 

mundial, termo este utilizado para definir áreas com grande biodiversidade, ricas 

principalmente em espécies endêmicas e que apresentam alto grau de ameaça onde 

as concentrações de espécies estão sofrendo com a perda excepcional de habitat 

(MYERS, 1988; MYERS et al., 2000; SLOAN et al., 2014), sendo este ecossistema 

um dos mais devastados e ameaçados do mundo (GALINDO-LEAL; CÂMARA 2005; 

TABARELLI et al., 2005). Análises recentes considerando áreas acima de 100 

hectares com potencial de conservação mostram que restam menos de 8,5% de 

vegetação nativa deste bioma e há apenas 1.382 fragmentos florestais acima de 

1.000 hectares, correspondentes a 5% da cobertura nativa (FUNDAÇÂO SOS MATA 

ATLÂNTICA; INPE, 2017).  

Atualmente neste bioma ocorrem 298 espécies de mamíferos, sendo 90 

endêmicas (PAGLIA et al., 2012) e ao menos 38 estão oficialmente ameaçados de 

extinção, sendo uma das ordens que possuem maior proporção de espécies 
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ameaçadas é Primates, devido seu hábito exclusivamente florestal (CHIARELLO et 

al., 2008; ICMBio, 2010; BRASIL, 2014).  

O muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides É. Geoffroy, 1806) (Figura 2), 

juntamente com o seu congênere, o muriqui-do-norte (B. hypoxanthus Kuhl, 1820), 

são considerados os maiores primatas das Américas (NISHIMURA et al., 1988). 

Assim como o muriqui-do-norte, o muriqui-do-sul ou mono, como é conhecido 

popularmente no sul do Brasil, é endêmico da Mata Atlântica, isto quer dizer, 

ocorrendo apenas nesta região do mundo. 

 

FIGURA 2 – ESPÉCIE-ALVO DESTE ESTUDO, Brachyteles arachnoides 

 

FONTE: Hack et al. (2017). 

 

Na Figura 3 está representada a distribuição geográfica da espécie, a qual é 

restrita para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (AGUIRRE, 1971). 
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No Paraná, foi sugerida a sua ocorrência por Krieg (1939 apud HILL, 1962), 

posteriormente por Aguirre (1971) e confirmada por Martuscelli, Petroni e Olmos 

(1994). Em 2002, durante a realização de um inventário florestal para o 

licenciamento ambiental da LT 230 kV Bateias – Jaguariaíva, no município de 

Castro, foi registrada a população de muriquis objeto deste estudo (KOEHLER, 

PEREIRA e NICOLA, 2002). 

 

FIGURA 3 – MAPA DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA ATUAL DO MURIQUI-DO-SUL 

FONTE: O autor (2019). 

 

Atualmente, existem duas populações da espécie confirmadas no Paraná, 

sendo uma no município de Castro e a outra no município de Doutor Ulysses 

(INGBERMAN, FUSCO-COSTA e MONTEIRO-FILHO, 2016) sofrendo diferentes 

tipos de pressões antrópicas. Margarido, Ingberman e Braga (2009) descreveram 

como as principais ameaças para a conservação da espécie no estado do Paraná: a 

destruição e fragmentação de habitat, o conhecimento insuficiente de suas 

populações, a pressão de caça e a substituição de florestas nativas por plantios 

homogêneos de espécies exóticas e/ou invasoras. 
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A espécie encontra-se na categoria de ameaça Em Perigo nos âmbitos 

global e nacional (MENDES et al., 2008; BRASIL, 2014) e, no Paraná é considerada 

Criticamente em Perigo (MARGARIDO e BRAGA, 2004; IAP, 2010), sendo o 

somatório do atual tamanho das duas populações da espécie menor que 50 

indivíduos em vida livre (HACK et al., 2017). 

Recentemente a população de Castro foi listada como uma das nove 

populações com prioridade de monitoramento demográfico de B. arachnoides 

(STRIER et al., 2017), destacando-se em razão de sua localização no limite de 

distribuição meridional e ocidental da espécie. Por possuir hábitos arborícolas, 

vivendo apenas nas copas das árvores, devido as suas características 

comportamentais e dos seus hábitos ecológicos específicos a ambientes florestais 

em elevado estado de conservação ambiental, esta espécie é considerada um 

excelente indicador de qualidade ambiental (HACK et al., 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1  DESCRIÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área deste estudo está localizada no município de Castro na divisa com os 

municípios de Campo Largo, Itaperuçu e Rio Branco do Sul, no Primeiro Planalto 

Paranaense, a qual está inserida na unidade hidrográfica do Alto Iguaçu e afluentes 

do Alto Ribeira no estado do Paraná.  

Na Figura 4 pode ser observada a localização da área estudada, a sua 

delimitação compreendida pela área proposta para criação do Refúgio de Vida 

Silvestre Monos de Castro (RVS Monos de Castro), bem como a presença da LT 

230 kV Bateias – Jaguariaíva, o ponto de interesse para instalação da PCH 

Caratuva e os principais cursos hídricos existentes na região. 

 

FIGURA 4 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO INCLUINDO DELIMITAÇÃO DA UC 
EM ESTUDO PARA A CRIAÇÃO E DEMARCAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

ANALISADOS (PCH, LT) 

 

FONTE: O autor (2018). 
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 A escolha da área para a realização deste estudo deve-se em virtude de 

estar tramitando nos órgãos ambientais do estado do Paraná (SEMA e IAP) um 

processo para a criação do RVS Monos de Castro nesta região. Sendo assim, o 

polígono definido como área de estudo representa o polígono proposto para a 

criação da UC. 

 

3.1.1  Relevo 

 

O seu relevo é montanhoso, enquadrando-se na unidade geomorfológica 

denominada Primeiro Planalto Paranaense. A região está localizada entre a escarpa 

formada por sedimentos devonianos da bacia do rio Paraná e o maciço cristalino da 

Serra do Mar e é ocupada pelas rochas do Complexo Granítico Três Córregos – 

Grupo Açungui, que são bastante acidentadas, embora, em conjunto, apresentem 

uma grande uniformidade. Os diques de diabásio se sobressaem na topografia, na 

forma de espigões alongados e paralelos, em direção NW-SE (MAACK, 1968).  

Baseado em SUDERHSA (2007), na parte na bacia do Alto Ribeira 

destacam-se dois formadores do rio Ribeira, os rios Açungui e Capivari que escoam 

na direção Sudoeste – Nordeste e desaguam no rio Ribeira, entre os estados de São 

Paulo e Paraná. Na bacia do rio Açungui, observa-se que os vales se situam em 

cotas onde predominam altitudes que variam de 200 a 600 metros, sendo que as 

cabeceiras de seus principais formadores encontram-se em altitudes em torno de 

600 a 800 metros. O rio Capivari ocupa um vale mais encaixado no qual as altitudes 

variam entre 600 e 800 metros. Em suas cabeceiras observam-se altitudes que, na 

sua margem esquerda, podem atingir 1200 metros e na sua margem direita 

alcançam níveis topográficos nas faixas de 1400 a 1600 metros. No divisor de água 

entre estas duas bacias – Açungui e Capivari – observa-se um espigão que registra 

altitudes superiores a 1200 m nos municípios de Itaperuçu, Rio Branco do Sul, 

Almirante Tamandaré e Colombo. 

 

3.1.2  Clima 

 

Segundo o sistema de classificação de Köppen (ALVARES et al., 2013), o 

clima da região caracteriza-se como temperado, com verão ameno e chuvas 

uniformemente distribuídas, sem estação seca definida (Cfb).  
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Essa região, bem como em toda a Região Sul no domínio subtropical úmido, 

tem as suas condições meteorológicas e de dinâmica atmosférica influenciadas 

pelas massas de ar tropicais e polares (Massa Tropical Atlântica – MTA, Massa 

Tropical Continental – MTC e Massa Polar Atlântica – MPA) (ALVARES et al., 2013).  

Nos verões, em especial, há a ocorrência das massas equatoriais (Massa 

Equatorial Continental – MEC), mas que também são responsáveis pela atuação de 

sistemas frontais durante todo o ano. Com isso, há uma regularidade na distribuição 

da pluviometria associada às baixas temperaturas no inverno. As médias térmicas 

variam de 12,9ºC, no mês mais frio a 22,5ºC no mês mais quente, com temperatura 

média de 16,4ºC, que garantem verões frescos sem estação seca e ocorrência de 

frequentes geadas no inverno (ALVARES et al., 2013). 

 

3.1.3  Vegetação 

 

A vegetação original da área estudada é caracterizada pelo ecótone entre 

duas formações florestais predominantes, Floresta Ombrófila Mista e Floresta 

Ombrófila Densa, variando a sua ocorrência em virtude da altitude (CASTELLA e 

BRITEZ, 2004). 

De acordo com Roderjan et al., (2002), a Floresta Ombrófila Mista é também 

conhecida como “mata de araucária ou pinheiral”, é um tipo de vegetação do 

Planalto Meridional, onde ocorria com maior frequência. A composição florística 

deste tipo de vegetação caracterizado por gêneros primitivos como Drymis e 

Araucaria (Australásicos) e Podocarpus (Afro-Asiático), sugere, em face da altitude e 

da latitude do Planalto Meridional, uma ocupação recente, a partir de refúgios alto-

montanos, apresentando quatro formações diferentes (Aluvial, Submontana, 

Montana, Alto-Montana). 

É uma unidade fitogeográfica onde contempla-se a coexistência de 

representantes das floras tropical afro-brasileira e temperada austro-brasileira, em 

marcada relevância fisionômica de elementos Coniferales e Laurales, onde domina 

Araucaria angustifolia, espécie gregária de alto valor econômico e paisagístico 

(RODERJAN et al., 2002). Compreende-se as formações florestais típicas e 

exclusivas dos planaltos da região Sul do Brasil, com disjunções na região Sudeste 

e em países vizinhos (Paraguai e Argentina). Encontra-se predominantemente entre 
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800 e 1200m sobre o nível do mar (s.n.m.), podendo eventualmente ocorrer acima 

desses limites. 

A Floresta Ombrófila Densa é caracterizada pela diversificação ambiental 

resultante da interação de diferentes fatores bióticos e abióticos, que possui 

influência sobre a dispersão e crescimento da fauna e flora (RODERJAN et al., 

2002). Esta formação é a mais exuberante, heterogênea e complexa do sul do país. 

Estima-se que a sua flora arbórea possua mais de 700 espécies, sendo a maioria 

endêmica, não ocorrendo em outras unidades vegetacionais (RODERJAN et al., 

2002). Esta unidade vegetacional compreende diferentes formações florestais 

(Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, Submontana, Montana, Altomontana, 

Aluvial), de acordo com as influências abióticas (solos, relevo, clima, entre outros). 

 

3.1.4  Hidrografia 

 

Segundo RDR Energia (2009), a Bacia Hidrográfica do rio Ribeira de Iguape 

localiza-se entre as latitudes 23º 50' e 25º 30' Sul e longitudes 46º 50' e 50º 00' 

Oeste, ocupando parte do estado de São Paulo e Paraná, sendo que no estado 

paranaense drena uma área de 9.780 km2. O rio Ribeira nasce com a denominação 

de rio Ribeirinha nas encostas da Escarpa Devoniana no Primeiro Planalto 

Paranaense, e fortalece-se a partir daí com a confluência com o rio Açungui na 

margem direita cujas nascentes se encontram na zona norte do Planalto de Curitiba 

e deságua no oceano Atlântico, no litoral sul do estado paulista. 

 

3.2  AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO DE TOMADA DE DECISÃO 
  

 A seguir são descritos os procedimentos metodológicos empregados quanto 

aos aspectos relacionados às análises feitas através da aplicação do método 

multicritério para a tomada de decisão. 

  

3.2.1  Definição dos critérios 

 

Para a definição dos critérios, atributos e pesos dos atributos, empregou-se 

a técnica participatória proposta por Malczewski (1999), Chen, Blong e Jacobson 

(2000), Eastman (2001) e Valente (2005), na qual são realizadas consultas a 
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diversos especialistas de áreas de interesse do estudo. Para a aplicação desta 

técnica foi feita consulta a diferentes profissionais de áreas do conhecimento 

correlatas aos objetivos deste estudo, como: biólogos (primatólogos, ecólogos, 

zoólogos e ornitólogos), engenheiros ambientais, engenheiros florestais, 

engenheiros agrônomos, geógrafos e também cartógrafos, onde dessa forma, estes 

especialistas puderam contribuir com este estudo. 

Após a consulta a esses profissionais e da aplicação da técnica 

participatória, bem como da revisão literária, foram eleitos os critérios, atributos e 

respectivos pesos. Foram elencados quatro critérios de acordo com o objetivo de 

identificar as áreas prioritárias para conservação da espécie-alvo utilizando o 

método multicritério espacial em um SIG, os quais podem ser verificados na Tabela 

2. 

 

TABELA 2 – CRITÉRIOS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL UTILIZADOS PARA A AVALIAÇÃO DAS 
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL 

Critérios 

Cobertura Vegetal e Uso do Solo 

Presença da Espécie 

Tamanho dos Fragmentos Florestais 

Distância entre Fragmentos Florestais 

FONTE: O autor (2018). 

 

3.2.2  Definição da faixa de sensibilidade dos critérios e seus atributos 

  

Para a representação dos atributos estabelecidos para cada critério foram 

construídas escalas de variação com expressão numérica. Os valores dos atributos 

foram normalizados numa escala variando de 0 a 1, e a normalização foi feita a 

partir da definição do centro da classe para determinadas faixas pré-definidas 

(Tabela 3). 

 

TABELA 3 – FAIXAS DE SENSIBILIDADE CONSIDERADAS PARA OS CRITÉRIOS 

Classificação dos critérios Faixas de sensibilidade 

Duas faixas 
0,250 (baixa) 
0,750 (alta) 

Três faixas 
0,167 (baixa) 
0,500 (médio) 
0,833 (alta) 

Quatro faixas 

0,125 (baixa) 
0,375 (médio-baixa) 
0,625 (médio-alta) 

0,875 (alta) 

Cinco faixas 0,100 (baixa) 
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Classificação dos critérios Faixas de sensibilidade 

0,300 (médio-baixa) 
0,500 (médio) 

0,700 (médio-alta) 
0,900 (alta) 

FONTE: O autor (2018). 

 

3.2.3  Definição dos pesos dos critérios 

 

Sob o ponto de vista dos possíveis e futuros impactos causados pela PCH 

Caratuva e LT Bateias - Jaguariaíva no habitat do muriqui-do-sul nota-se que alguns 

critérios são mais representativos para a definição das áreas prioritárias. Desta 

forma, os pesos dos critérios foram ponderados de acordo com a sua importância ou 

prioridade para a análise em questão. 

Para calcular o peso para cada critério e seus respectivos atributos foi 

utilizado o processo de tomada de decisão conhecido como processo hierárquico 

analítico (SAATY, 1977). Este método emprega uma comparação pareada entre os 

critérios para determinar a importância relativa de cada um deles (VETTORAZZI, 

2006; SARTORI, 2010).  

Os pesos expressam a importância ou a ordem de importância dos critérios 

no processo de tomada de decisão e devem ser determinados baseado em 

referências literárias, por experiência em aplicações já realizadas ou também 

através da técnica participatória (SARTORI, 2010). 

A atribuição de pesos aos critérios consiste em definir a quantificação da 

importância de cada um deles no processo de decisão. Valente (2005) comenta que 

o método mais utilizado é o Método da Comparação Pareada (MCP), desenvolvido 

por Saaty (1977) e posteriormente adaptado por Rao et al. (1991), quando aplicado 

pela primeira vez em ambiente SIG. 

O MCP é baseado na elaboração de uma matriz de comparação entre os 

critérios, de acordo com a importância relativa entre eles (SARTORI, 2010), onde 

são realizadas comparações simultâneas entre si. Os valores variam em um escala 

contínua de nove pontos, como pode ser observado na Tabela 4. 

 

TABELA 4 – ESCALA COMPARATIVA DE IMPORTÂNCIA ENTRE CRITÉRIOS 

Intensidade de importância 
do elemento considerado 

Escala de 
importância 

Intensidade de importância 
do elemento preterido 

Escala de 
importância 

1 Igual 1 Igual 
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Intensidade de importância 
do elemento considerado 

Escala de 
importância 

Intensidade de importância 
do elemento preterido 

Escala de 
importância 

3 
Ligeiramente 

superior 
1/3 

Ligeiramente 
inferior 

5 
Medianamente 

superior 
1/5 

Medianamente 
inferior 

7 
Fortemente 

superior 
1/7 

Fortemente 
inferior 

9 Mais importante 1/9 Menos importante 

FONTE: Adaptado de Saaty (1977). 

 

Na atribuição dos pesos, um pesquisador ou grupo de pesquisadores, 

compara todos os possíveis pares e entra com os valores em uma matriz de 

comparação pareada. Haja vista que a matriz é simétrica, somente a metade 

triangular inferior necessita ser preenchida (SARTORI, 2010). 

Haja vista o objetivo de avaliar os critérios estabelecidos, conclui-se que os 

critérios Tamanho dos Fragmentos Florestais e Presença da Espécie representam 

melhor a análise da área em questão. Tais atribuições são dadas em decorrência 

das características ecológicas necessárias para a manutenção da sobrevivência em 

longo prazo da espécie-alvo. Deste modo, o critério Presença da Espécie e 

Tamanho dos Fragmentos Florestais possui peso maior que os outros dois critérios, 

sem desconsiderar a importância dos mesmos.  

A Tabela 5 apresenta os valores atribuídos através da matriz hierárquica que 

definiu os fatores de ponderação utilizados em cada um dos critérios.  

 

TABELA 5 – MATRIZ DE ANÁLISE HIERÁRQUICA DOS CRITÉRIOS 

CRITÉRIOS 

Cobertura 
Vegetal e 
Uso do 

Solo 

Presença 
da 

espécie 

Tamanho 
dos 

Fragmentos 
Florestais 

Distância 
entre 

Fragmentos 
Florestais 

Soma 
Peso 
(%) 

Fator de 
Ponderação 

Cobertura 
Vegetal e 
Uso do 

Solo 

1 0,333 0,333 0,333 1,999 8,8% 0,088 

Presença 
da espécie 

3 1 1 3 8 35,3% 0,353 

Tamanho 
dos 

Fragmentos 
Florestais 

3 1 1 3 8 35,3% 0,353 

Distância 
entre 

Fragmentos 
Florestais 

3 0,333 0,333 1 1,999 20,6% 0,206 

FONTE: O autor (2018). 

 



36 

A Figura 5 exemplifica o processo de composição do índice de áreas 

prioritárias, onde estão demonstradas as etapas de determinação das classes, 

faixas de sensibilidade, os critérios, determinação dos pesos, enquadramento das 

faixas de sensibilidade e por fim, gerando o índice de áreas prioritárias. 

 

FIGURA 5 – FLUXOGRAMA PARA DEFINIÇÃO DOS ENQUADRAMENTOS PARA O MAPA DE 
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: O autor (2018). 

 

3.2.4  Construção dos mapas 

 

Para a construção dos mapas temáticos, os dados espaciais foram 

incorporados a um SIG no ambiente ArcGIS, onde foram analisadas, manipuladas e 

apresentadas as informações espaciais. Utilizou-se o software ArcGIS 10 como 

instrumento para representação cartográfica dos critérios. 

 

3.2.4.1  Elaboração dos mapas de sensibilidade para cada critério 

 

Os critérios ambientais espacializados foram construídos visando à 

caracterização de toda a área de estudo e cada critério adotou uma forma de 

apresentação geográfica condizente as variáveis consideradas.  

Desta forma, cada mapa contém a informação geográfica a respeito do grau 

de sensibilidade ambiental para a respectiva temática. Os tópicos a seguir 

apresentam os procedimentos necessários para a construção dos mapas por 

critério. 

Os mapas de sensibilidade para as temáticas “Cobertura Vegetal e Uso do 

Solo”, “Distância entre Fragmentos Florestais” e “Tamanho dos Fragmentos 

Florestais” foram elaborados tendo como referência o mapeamento do uso do solo 

gerado por Hack et al. (2017). 

CENTRO DE 
CLASSE 

FAIXAS DE 
SENSIBILIDADE 

ÍNDICE DE CRITÉRIOS 

PESOS ENQUADRAMENTO DAS 
FAIXAS DE SENSIBILIDADE 

ÍNDICE DE ÁREAS PRIORITÁRIAS 
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As classes de uso do solo utilizadas foram: Área Aberta; Reflorestamento; 

Floresta entremeada por reflorestamento; Floresta. A Tabela 6 apresenta as classes 

de cobertura vegetal e uso do solo juntamente com a sua descrição. 

 

TABELA 6 – CLASSIFICAÇÃO DO USO DO SOLO 

Classes de Uso do Solo Descrição 

Área Aberta Campo/Pastagem e Estradas 

Reflorestamento 
Desmate (Reflorestamento), Reflorestamento Estágio 

Inferior e Reflorestamento Estágio Superior 

Floresta entremeada por 
reflorestamento 

Floresta Nativa entremeada por reflorestamento de 
Pinus e Eucaliptus 

Floresta Floresta Nativa 

FONTE: O autor (2018). 

 

3.2.4.1.1 Cobertura vegetal e uso do solo 

 

Para a realização do mapa deste critério, foi necessária a confecção do 

mapa de cobertura vegetal e uso do solo, onde os procedimentos metodológicos 

adotados foram divididos em três etapas: 1) aquisição das imagens satelitais da área 

do estudo; 2) obtenção dos dados de campo e geração do mapa de uso e cobertura 

do solo; 3) realização de levantamentos bibliográficos correlacionadas ao tema da 

pesquisa. 

Primeiramente foi obtida a imagem de satélite do LANDSAT 8, referente ao 

dia 21/09/2015, e foi feita uma composição RGB denominada de falsa cor com as 

bandas 6R 5G 2B de resolução de 30 m e feito uma fusão com a banda 

pancromática (banda 8) de 15 m. A partir da imagem fusionada foi realizada a 

classificação supervisionada pelo método da máxima verossimilhança, através do 

software Arcgis 10.2. As classes de uso do solo predominantes na área do estudo 

são: agricultura, pastagem, reflorestamento, floresta nativa entremeada por 

reflorestamento e floresta nativa. A partir destas classes foi realizado um 

agrupamento entre as classes agricultura e pastagem quais estão representadas 

como áreas abertas, sendo assim as classes de maior interesse para a realização 

das análises foram áreas abertas, reflorestamento, floresta nativa entremeada por 

reflorestamento e floresta nativa. 

O método de máxima verossimilhança é mais comumente utilizado quando é 

necessária a obtenção de classes informacionais a partir de imagens de sensores 

remotos, assim, parte-se do princípio que objetos pertencentes à mesma classe 
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apresentarão resposta espectral próxima à média de valores para aquela classe. 

Com a utilização de áreas amostrais, as quais são baseadas a partir de pixels 

similares, sendo obtidas dentro da área de estudo e no seu entorno, o método 

permite a distinção de classes de uso do solo.  

Após esta etapa inicial foi gerado o mapa deste critério, onde foi realizado 

um agrupamento entre as classes agricultura e pastagem em áreas abertas, sendo 

assim as classes de maior interesse para a realização das análises foram áreas 

abertas, reflorestamento, floresta nativa entremeada por reflorestamento e floresta 

nativa. Em virtude da espécie-alvo possuir hábito arborícola e ser indicadora de 

qualidade ambiental das florestas nativas nas quais habita, foi determinado 

arbitrariamente um peso de menor importância para maior importância das classes 

de uso do solo de acordo com os habitat preferenciais da espécie. Assim, a 

normatização do critério Cobertura Vegetal e Uso do Solo está apresentada na 

Tabela 7. 

 

TABELA 7 – DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO E SEUS 
RESPECTIVOS ATRIBUTOS E VALORES DAS FAIXAS DE SENSIBILIDADE 

Critério Atributo Faixas 
Valores das faixas de 

sensibilidade 
Classe 

Cobertura vegetal e 
uso do solo 

Área aberta 

4 

0,125 Baixa 

Reflorestamento 0,375 
Médio-
Baixa 

Floresta nativa entremeada 
por reflorestamento 

0,625 
Médio-

Alta 

Floresta nativa 0,875 Alta 

FONTE: O autor (2018). 
 

Na Figura 6 pode ser observado o processo de espacialização deste critério 

no ambiente SIG, no qual o mapeamento de cobertura vegetal e uso do solo na área 

do estudo foram utilizados como base para definição dos atributos área aberta, 

reflorestamento, floresta nativa entremeada por reflorestamento e floresta nativa, 

com as classes baixa, médio-baixa, médio-alta e alta sensibilidade, respectivamente. 

Na figura também é apresentada a porcentagem de área de cada uma das classes. 
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FIGURA 6 – ESPACIALIZAÇÃO DO CRITÉRIO COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

3.2.4.1.2 Presença da espécie 

 

Este mapa foi gerado através dos registros atuais e históricos da espécie-

alvo coletados durante o projeto de pesquisa e conservação realizado pelo autor em 

parte da área deste estudo (HACK et al., 2017). Os registros históricos da presença 

da espécie foram coletados através de dados primários obtidos através de 

entrevistas com moradores locais e funcionários das empresas proprietárias das 

fazendas que compõe a área do estudo.  

Os registros atuais foram obtidos através da aplicação de diferentes técnicas 

para coleta de dados primários em estudos de primatas (HACK et al., no prelo). A 
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área de uso de habitat da espécie ou área de vida, bem como a área da confirmação 

da presença da espécie foi definida através da união dos pontos de registros atuais 

e históricos aplicando o método do Mínimo Polígono Convexo (MPC) com acréscimo 

de 500 m de raio de probabilidade de ocupação, que consiste na união dos pontos 

mais externos da distribuição de localizações, de forma a fechar o menor polígono 

possível sem admitir concavidades (WORTON, 1987; JACOB e RUDRAN, 2003). 

Assim, definiram-se os atributos da ausência da espécie e existência da presença da 

espécie e os pesos de menor importância para maior importância onde a espécie 

possui registros de presença atuais e/ou históricos (Tabela 8). 

 

TABELA 8 - DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO PRESENÇA DA ESPÉCIE E SEUS RESPECTIVOS 
ATRIBUTOS E VALORES DAS FAIXAS DE SENSIBILIDADE 

Critério Atributo Faixas 
Valores das faixas de 

sensibilidade 
Classe 

Presença da 
espécie 

Ausência da espécie 

2 

0,250 Baixa 

Existência da presença da 
espécie 

0,750 Alta 

FONTE: O autor (2018). 

 

Na Figura 7 está apresentado o processo de espacialização deste critério, 

onde o atributo de existência da presença da espécie pode ser compreendido 

através da visualização da união dos pontos de registros da espécie com o método 

do MPC e do buffer de 500 m como potencial de ocupação baseado na 

disponibilidade de habitat. O atributo ausência da espécie compreende o restante da 

área fora da área estabelecida como de existência da presença da espécie. 
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FIGURA 7 - ESPACIALIZAÇÃO DO CRITÉRIO PRESENÇA DA ESPÉCIE 

 

FONTE: O autor (2018). 
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3.2.4.1.3 Fragmentos florestais de acordo com sua área nuclear 

 

A partir do mapa de uso e cobertura do solo foram extraídas as informações 

referentes aos fragmentos florestais existentes na área de estudo. Em virtude da 

espécie-alvo deste estudo utilizar como trampolim entre os fragmentos florestais 

nativos as áreas de reflorestamento, foram consideradas neste estudo como 

fragmentos florestais as áreas compostas pelas classes de uso: floresta nativa, 

reflorestamento entremeado por floresta nativa e reflorestamento. A partir destas 

informações foram quantificadas e elaborado o plano de informação para os 

fragmentos florestais.  

A área nuclear é definida como a área interna de um fragmento que não 

sofre efeito de borda, sendo que essa é a região do fragmento sob maior influência 

das ações antrópicas. Como a espécie-alvo frequenta também as áreas de borda 

dos fragmentos florestais, considerou-se a faixa de borda como sendo de 20 m.  

Após a aplicação desta métrica, foi elaborado o plano de informação da área 

nuclear dos fragmentos florestais e suas quantificações de áreas foram produzidas a 

partir do plano de fragmento florestais. Com a eliminação da faixa de 20 m a partir 

de suas respectivas bordas, obteve-se a área nuclear dos fragmentos. As áreas com 

alta sensibilidade são aquelas com área nuclear mais próximo de zero, onde o efeito 

de borda será maior (LANG e BLASCHKE, 2009). 

Em virtude da espécie-alvo deste estudo necessitar de áreas florestais para 

sua sobrevivência e permanência em longo prazo e a perda de seus habitat terem 

sido constatadas por Hack e colaboradores (2017), além de ser relatada como a 

principal ameaça para a conservação da espécie em toda sua distribuição 

geográfica (ICMBIO, 2011), justifica-se o estabelecimento deste critério.  

Quanto aos atributos referentes a este critério, além do cálculo da sua área 

nuclear, foi considerado como referência o menor tamanho de um fragmento 

florestal onde habita uma população de muriquis (FONTES, OLIVEIRA FILHO e 

GALETTI, 1996; GARCIA, 2005; DIAS et al., 2006 apud ICMBIO, 2011), onde este 

valor obteve menor importância e o valor mais alto, maior importância (Tabela 9). 
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TABELA 9 - DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO TAMANHO DE FRAGMENTO FLORESTAL E SEUS 
RESPECTIVOS ATRIBUTOS E VALORES DAS FAIXAS DE SENSIBILIDADE 

Critério Atributo Faixas 
Valores das faixas de 

sensibilidade 
Classe 

Tamanho de 
fragmento florestal 

Fragmentos florestais com área 
nuclear menor que 32 hectares 

5 

0,100 Baixa 

Fragmentos florestais com área 
nuclear entre 32 e 64 hectares 

0,300 
Médio-
Baixa 

Fragmentos florestais com área 
nuclear entre 64 e 96 hectares 

0,500 Médio 

Fragmentos florestais com área 
nuclear entre 96 e 128 hectares 

0,700 
Médio-

Alta 

Fragmentos florestais com área 
nuclear maior que 128 hectares 

0,900 Alta 

FONTE: O autor (2018). 

 

Na Figura 8 podem ser observados os processos de espacialização do 

critério tamanho de fragmento florestal, sendo exemplificadas as etapas da 

aplicação da métrica de ecologia da paisagem com a exclusão do efeito de borda 

(buffer negativo de 20 m) em um fragmento florestal para identificação da área core 

(nuclear) do fragmento florestal. 

 

FIGURA 8 – ESPACIALIZAÇÃO DO CRITÉRIO TAMANHO DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS 

 

FONTE: O autor (2018). 
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3.2.4.1.4 Distância entre fragmentos florestais 

 

Após a realização dos cálculos das áreas nucleares dos fragmentos 

florestais existentes na paisagem da área estudada, identificaram-se as distâncias 

entre os fragmentos florestais como um critério de relevância para as análises deste 

estudo. O mesmo justifica-se pelo fato da espécie-alvo possuir como hábito raro o 

comportamento de locomover-se em solo e como atributo foi atribuído o valor 

máximo de deslocamento registrado para a espécie em solo, 25 m (HACK 

observação pessoal; MOURTHE, et al., 2007; TABACOW, MENDES e STRIER, 

2009). Desta forma, quanto menor o distanciamento entre os fragmentos florestais, 

maior sua importância (Tabela 10).  

 

TABELA 10 - DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DISTÂNCIA ENTRE FRAGMENTOS FLORESTAIS E 
SEUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS E VALORES DAS FAIXAS DE SENSIBILIDADE 

Critério Atributo Faixas 
Valores das faixas de 

sensibilidade 
Classe 

Distância entre 
fragmentos 
florestais 

Fragmentos florestais com 
distância entre si acima de 100 

metros 

5 

0,100 Baixa 

Fragmentos florestais com 
distância entre si entre 75 e 100 

metros 
0,300 

Médio-
Baixa 

Fragmentos florestais com 
distância entre si entre 50 e 75 

metros 
0,500 Médio 

Fragmentos florestais com 
distância entre si entre 25 e 50 

metros 
0,700 

Médio-
Alta 

Fragmentos florestais com 
distância entre si entre 0 e 25 

metros 
0,900 Alta 

FONTE: O autor (2018). 

 

Na Figura 9 o processo de espacialização do critério está apresentado de 

forma simplificada e podem ser compreendidas as etapas de identificação das 

distâncias entre os fragmentos florestais e o enquadramento das mesmas nos 

atributos do critério e respectivamente nas classes baixa, médio-baixa, médio, 

médio-alta e alta. 
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FIGURA 9 – ESPACIALIZAÇÃO DO CRITÉRIO DISTÂNCIA ENTRE FRAGMENTOS FLORESTAIS 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

3.2.4.2 Áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul 

 

Tendo como objetivo a análise integrada entre as áreas prioritárias para a 

conservação do muriqui-do-sul e os impactos ambientais sinérgicos e ambientais 

dos empreendimentos propostos e instalados na área do estudo, procedeu-se uma 

correlação espacial entre os mapas de sensibilidade, tendo como resultado final o 

mapa de áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul. O resultado destas 

sobreposições possibilita a identificação das áreas mais ou menos prioritárias para o 

habitat da espécie em questão.  

A Tabela 11 apresenta a composição dos critérios que somados resultam no 

mapa de áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul. 
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TABELA 11 – COMPOSIÇÃO DOS CRITÉRIOS 

Cobertura Vegetal e Uso do Solo  

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO 
DO MURIQUI-DO-SUL 

Presença da espécie 

Tamanho dos Fragmentos Florestais 

Distância entre Fragmentos Florestais 

FONTE: O autor (2018). 

 

Para o cruzamento de dados e geração das análises espaciais foi utilizada a 

ferramenta de geoprocessamento de união espacial, onde os polígonos dos quatro 

temas são somados conservando os atributos de cada tema, porém com a fusão dos 

polígonos de todos os temas. 

Como no ArcGIS as feições gráficas são associadas a um banco de dados, 

a somatória dos polígonos faz com que ocorra uma justaposição de colunas, sendo 

que estas, contém os valores das ponderações dos mapas de sensibilidade. Após a 

somatória dos valores de ponderação os valores são enquadrados nas faixas de 

fragilidade. A Figura 10 ilustra este processo. 

 

FIGURA 10 – UNIÃO ESPACIAL DOS MAPAS DE SENSIBILIDADE 

 

FONTE: O autor (2018). 
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O mapa de áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul é a 

somatória dos mapas de sensibilidade dos quatros critérios selecionados (Cobertura 

Vegetal e Uso do Solo, Presença da Espécie, Tamanho dos Fragmentos Florestais e 

Distância dos Fragmentos Florestais). Para construção deste mapa multiplicou-se os 

valores das faixas de sensibilidade de cada critério pelos pesos (Tabela 12) e 

posteriormente os temas foram cruzados entre si por um processo de união espacial 

realizado em ambiente SIG pelo ArcGIS, conforme ilustra a Figura 11.  

 

TABELA 12 – NORMALIZAÇÃO E PONDERAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA O MAPA DE ÁREAS 
PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL 

Critério Atributo 
Valores das 

faixas de 
sensibilidade 

Classe Peso 

Valor (Valores 
das faixas de 

sensibilidade x 
Peso) 

Cobertura 
Vegetal e Uso 

do Solo 

Área Aberta 0,125 Baixa 

0,088 

0,011 

Reflorestamento 0, 375 Médio-Baixa 0,033 

Floresta entremeada 
por reflorestamento 

0,625 Médio-Alta 0,055 

Floresta 0,875 Alta 0,077 

Presença da 
espécie 

Ausência da espécie 0,250 Baixa 
0,353 

0,088 

Existência da 
presença da espécie 

0,750 Alta 0,265 

Tamanho dos 
Fragmentos 
Florestais 

Áreas Abertas, 
Reflorestamento e 

Fragmentos com área 
CORE de até 32 ha 

0,100 Baixa 

0,353 

0,035 

Fragmentos com área 
CORE entre 32 e 64 

ha 
0,300 Médio-Baixa 0,106 

Fragmentos com área 
CORE entre 64 e 96 

ha 
0,500 Médio 0,177 

Fragmentos com área 
CORE entre 96 e 128 

ha 
0,700 Médio-Alta 0,247 

Fragmentos com área 
CORE acima de 128 

ha 
0,900 Alta 0,318 

Distância 
entre 

Fragmentos 
Florestais 

Áreas Abertas, 
Reflorestamento e 

Fragmentos distantes 
entre si acima de 

100m 

0,100 Baixa 

0,206 
 

0,021 

Fragmentos com 
distância entre 75 a 

100 m 
0,300 Médio-Baixa 0,062 

Fragmentos com 
distância entre 50 a 

75 m 
0,500 Médio 0,103 

Fragmentos com 
distância entre 25 a 

50 m 
0,700 Médio-Alta 0,144 

Fragmentos com 0,900 Alta 0,185 
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Critério Atributo 
Valores das 

faixas de 
sensibilidade 

Classe Peso 

Valor (Valores 
das faixas de 

sensibilidade x 
Peso) 

distância entre 0 a 25 
m 

FONTE: O autor (2018). 

 

FIGURA 11 – ELABORAÇÃO DO MAPA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DO 
MURIQUI-DO-SUL 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

A integração dos resultados dos mapas de sensibilidade resultou no mapa 

final de áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul. Após a somatória 

dos valores de ponderação, os mesmos foram enquadrados nas faixas de 

sensibilidade para áreas prioritárias (Tabela 13). 

  
TABELA 13 – FAIXAS DE SENSIBILIDADE DO MAPA FINAL DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARAA 

CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL 

Classificação dos atributos Valores das faixas de sensibilidade 

Baixa 0,100 – 0,260 

Médio-Baixa 0,261 – 0,420 

Médio 0,421 – 0,580 
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Classificação dos atributos Valores das faixas de sensibilidade 

Médio-Alta 0,581 – 0,740 

Alta 0,741 – 0,900 

FONTE: O autor (2018). 

 

3.3  ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA 
 

Após a confecção dos mapas dos critérios que foram utilizados como base 

para a identificação das áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul, 

seguiram-se as análises integrando este resultado com os impactos ambientais 

cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores inseridos 

na área do estudo, PCH Caratuva e LT Bateias - Jaguariaíva. Sendo assim, para a 

mensuração das áreas prioritárias afetadas pelos empreendimentos foi realizado um 

recorte no mapa de áreas prioritárias para conservação do muriqui-do-sul com a 

ferramenta clip do ArcGis utilizando como área de recorte as áreas de AID e ADA 

para PCH Caratuva e a faixa de servidão da LT Bateias - Jaguariaíva. 

Posteriormente, foi realizada sua qualificação através das suas respectivas classes 

de sensibilidade (como exemplo: baixa, médio-baixa, médio, médio-alta, alta) e 

quantificado em hectares estas áreas afetadas por estes empreendimentos. 

A ADA da PCH Caratuva é composta pelas áreas de instalação do 

empreendimento, reservatório e a APP (100 m) do reservatório. Já a AID 

compreende um buffer de uma área 500 m no entorno da ADA. A faixa de servidão 

da LT Bateias – Jaguariaíva corresponde a 25 m para cada lado da LT. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo apresenta os resultados da avaliação multicritério de 

tomada de decisão para definição das áreas prioritárias para conservação dos 

muriquis-do-sul e da análise ambiental integrada entre as áreas prioritárias para 

conservação dos muriquis-do-sul e as áreas afetadas pelos empreendimentos 

avaliados. 

 

4.1  AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO DE TOMADA DE DECISÃO 
 

4.1.1  Cobertura vegetal e uso do solo 

 

Com o mapa de cobertura vegetal observou-se que na área de estudo existe 

o predomínio de áreas de floresta nativa (sensibilidade alta), extensas áreas 

silviculturais (sensibilidade médio-baixa), floresta nativa entremeada por áreas de 

silvicultura (sensibilidade médio-alta) e áreas abertas (sensibilidade alta), que foram 

consideradas áreas de agricultura, áreas em regeneração natural em estágio inicial 

de sucessão ecológica, pastagens e estradas, sendo representadas 

percentualmente, 43%, 39,2%, 9,4% e 8,3%, respectivamente.  

A Tabela 14 e a Figura 12 apresentam a quantificação das áreas prioritárias 

para a Cobertura Vegetal e Uso do Solo. 

 
TABELA 14 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DO CRITÉRIO COBERTURA 

VEGETAL E USO DO SOLO 

Classe Área (ha) Área (%) 

Baixa 722,59 8,3% 

Médio-Baixa 3.403,19 39,2% 

Médio-Alta 819,04 9,4% 

Alta 3.730,22 43,1% 

FONTE: O autor (2018). 

 

Desta forma, os maiores percentuais obtidos para os tipos de uso e 

cobertura do solo tratam-se de áreas com sensibilidade alta e médio-baixa, as quais 

representam com exatidão a composição da paisagem da área estudada. 
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FIGURA 12 – QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DO CRITÉRIO COBERTURA 
VEGETAL E USO DO SOLO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Apesar de ser representativo o valor obtido para a classe com sensibilidade 

alta, floresta nativa, esta classe encontra-se em elevado estado de fragmentação, 

estando pulverizada em pequenos fragmentos florestais de diferentes formas e 

tamanhos, sendo raros os remanescentes de floresta nativa acima de 1.000,00 ha 

na paisagem da área estudada (KOEHLER, PEREIRA e NICOLA, 2002; KOEHLER 

et al., 2005; HACK et al., 2015; 2017). 

A intensificação da modificação da cobertura vegetal e do uso do solo da 

área estudada com a conseqüente conversão dos habitat naturais disponíveis em 

áreas para silvicultura, agricultura ou pastagens, têm sido considerada a principal 

forma de impacto ambiental decorrente das atividades antrópicas há muitos anos. 

Relatos históricos feitos por Maack (1968), sobre o uso do solo da região estudada, 

citam que o desmatamento da região montanhosa da série Açungui no Primeiro 

Planalto Paranaense se encerrou em 1930, onde áreas de florestas secundárias 

cobriram toda a área e estas, num período de 4 a 5 anos, se tornaram novamente 

vítimas da destruição pelo método de rotação da terra, impossibilitando uma 

regeneração natural das florestas. Embora o autor tenha citado que o desmatamento 

tenha se encerrado há mais de 80 anos, foram constatadas evidências da prática de 
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desmatamento ilegal das áreas florestais na área estudada, bem como no seu 

entorno, além da prática de fogo para formação de pastagens em áreas de florestas 

secundárias, aumentando a pressão antrópica sobre a espécie-alvo (HACK et al., 

2015; 2017). 

Analisando os apontamentos históricos da região, juntamente com as 

informações locais levantadas por Koehler, Pereira e Nicola (2002), Pereira (2006) e 

com os resultados obtidos, tem-se um maior entendimento sobre o atual uso do solo 

da região, o qual é representado pela existência de um remanescente florestal entre 

1.000-1.500 mil hectares, pequenos fragmentos ao redor, porém, por vezes isolados, 

imersos numa paisagem dominada pelas extensas plantações de Pinus spp e 

Eucaliptus spp, pastagens e agricultura de subsistência. As formações florestais 

predominantes atualmente são secundárias em estágio inicial e médio, contudo, 

ainda em locais de difícil acesso são encontradas manchas de vegetação em 

estágio avançado de sucessão vegetacional. 

A descrição destas características de fragmentação dos habitat naturais na 

área do estudo é semelhante a muitas localidades onde são registradas outras 

populações de muriquis, gênero Brachyteles spp., no país. Esta situação torna ainda 

mais dramática a situação da conservação em longo prazo da espécie-alvo, pois a 

fragmentação tem levado ao contínuo isolamento das pequenas populações 

remanescentes de muriquis, tornando-as vulneráveis e diminuindo sua viabilidade 

potencial (STRIER, 1993/1994; BRITO, GRELLE, 2006). 

Na Figura 13 pode ser visualizado o mapa confeccionado para o critério de 

Cobertura Vegetal e Uso do Solo, onde estão representados graficamente os 

resultados em porcentagem para cada classe definida neste estudo, sendo elas: 

baixa (área aberta), médio-baixa (reflorestamento), médio-alta (floresta nativa 

entremeada por reflorestamento) e alta (floresta nativa). 
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FIGURA 13 – MAPA DE COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO 

 

FONTE: O autor (2018).
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4.1.2  Presença da espécie 

 
Para a definição deste critério obteve-se a área de ocupação potencial da 

espécie através da aplicação método do MPC utilizando como base os dados atuais 

e históricos dos registros da espécie, seja através de pesquisadores ou moradores 

locais conhecedores da mesma. A Tabela 15 e a Figura 14 apresentam a 

quantificação da sensibilidade para o critério Presença da Espécie. 

 
TABELA 15 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DO CRITÉRIO PRESENÇA 

DA ESPÉCIE 

Classe Área (ha) Área (%) 

Baixa 7.422,82 85,6% 

Alta 1.252,22 14,4% 

FONTE: O autor (2018). 

 

Como pode ser observado, há predominância de áreas com ausência da 

presença da espécie se comparado com as áreas onde a mesma é presente, sendo 

suas taxas 85,6% e 14,4%, respectivamente.  

 

FIGURA 14 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DO CRITÉRIO PRESENÇA 
DA ESPÉCIE 

 

FONTE: O autor (2018). 
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Toda a área de ocupação da espécie foi considerada como de presença da 

espécie, conforme pode ser conferido na Figura 15, possuindo sensibilidade alta. E a 

área demarcada como ausente da presença da espécie possuindo sensibilidade 

baixa. 

Devido ao manejo dos plantios das áreas de silvicultura presentes na área 

estudada, alguns pontos de registros históricos da presença da espécie atualmente 

se encontram em áreas abertas, regeneração natural em estágio inicial de sucessão 

ecológica ou em plantios recentes, impossibilitando a presença atual da espécie. Os 

habitat florestais disponíveis na área de ausência da espécie, não podem ser 

compreendidos como habitat onde a espécie não habita e sim que a espécie ainda 

não foi registrada ocupando estes ambientes, visto que apesar da área de estudo 

sofrer com a fragmentação florestal, existem alguns corredores de floresta nativa 

e/ou exótica (plantios oriundos do setor florestal) que fazem a sua união entre si, 

possibilitando a sua ocupação pela espécie.  

Na Figura 15 pode ser visualizado o mapa confeccionado para o critério 

Presença da Espécie, onde estão representados graficamente os pontos de 

registros atuais e históricos do muriqui-do-sul e os resultados em porcentagem para 

cada classe definida neste estudo, sendo elas: baixa e alta, que correspondem a 

ausência da espécie e presença da espécie, respectivamente. 
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FIGURA 15 – MAPA DE PRESENÇA DA ESPÉCIE 

 

FONTE: O autor (2018). 
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Os muriquis-do-sul possuem distribuição geográfica restrita a Mata Atlântica 

da serra do mar dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, sendo raras as 

populações que se encontram fora desta descrição. Aguirre (1971), em seu estudo 

precursor sobre a determinação da distribuição geográfica de muriquis na Mata 

Atlântica brasileira, descreveu a espécie com ocorrência no Paraná.  

Os esforços para registrar a espécie no Estado foram intensos na região de 

Guaraqueçaba e Antonina nas décadas entre 1980 e 1990. Esta região era indicada 

como de maior probabilidade de ocorrência da espécie haja vista as extensas áreas 

de floresta atlântica existentes na região e também pelo fato de ser contigua as 

áreas do estado de São Paulo onde a espécie é registrada. De toda forma, não 

houve êxito a confirmação da sua presença nesta região (OLIVEIRA e PEREIRA, 

1990 apud PEREIRA, 2006). 

Na literatura também se encontram disponíveis informações a respeito dos 

registros de muriquis no estado do Paraná, na região de Jaguariaíva e 

Guaraqueçaba, realizados por Martuscelli, Petroni e Olmos, (1994). Contudo, 

diferentes expedições foram realizadas nos locais apontados e nenhuma população 

da espécie foi confirmada nestes locais, permanecendo esta lacuna até a 

confirmação da população de Castro em 2002 (KOEHLER, PEREIRA e NICOLA, 

2002). 

Neste ano, na região do vale do rio Ribeira, a espécie foi confirmada sua 

ocorrência, sendo o registro realizado no município de Castro. Posteriormente, em 

2016 houve o registro de outra população de muriquis no município de Doutor 

Ulysses (INGBERMAN, FUSCO-COSTA e MONTEIRO-FILHO, 2016). 

Esta população de muriquis aqui estudada possui extrema importância para 

a conservação da espécie, pois, trata-se da população com ocorrência confirmada 

mais setentrional de toda sua distribuição geográfica, tendo importância genética, 

demográfica e ambiental. Além disto, esta população é registrada em um ambiente 

florestal de contexto diferente entre todas as populações, vivendo em habitat 

caracterizado como ecótone entre Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) e 

Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica característica da região da serra do 

mar) (MARGARIDO, INGBERMAN e BRAGA, 2009). 

 

 

 



58 

4.1.3  Tamanho dos fragmentos florestais 

 

Baseado em dados de literatura (FONTES, OLIVEIRA FILHO e GALETTI, 

1996; GARCIA, 2005; DIAS et al., 2006 apud ICMBIO, 2011), as classes deste 

critério foram divididas de acordo com o tamanho do menor fragmento habitado por 

uma população de muriquis-do-sul (32 ha). Para a determinação dos fragmentos 

florestais, foi introduzido o conceito de área nuclear, excluindo a faixa de efeito de 

borda de cada fragmento nas análises geoespaciais. Desta forma, os fragmentos 

florestais com tamanho de até 32 ha, considerado como sensibilidade baixa, ocupam 

68,7% da área estudada, sendo o restante das áreas dominadas por fragmentos 

florestais de outras classes de tamanho.  

A Tabela 16 e Figura 16 apresentam a quantificação da sensibilidade para o 

critério Tamanho dos Fragmentos Florestais. 

 
TABELA 16 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DO CRITÉRIO TAMANHO 

DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS 

Classe Área (ha) Área (%) 

Baixa 5.959,13 68,7% 

Médio-Baixa 401,56 4,6% 

Médio 296,18 3,4% 

Médio-Alta 480,15 5,5% 

Alta 1.538,02 17,8% 

FONTE: O autor (2018). 

 

 Como pôde ser visto na tabela acima, os pequenos fragmentos florestais 

com área nuclear de até 32 hectares são predominantes na área estudada. Este fato 

denota o avançado estado de fragmentação florestal que se encontra a paisagem da 

área estudada. Do ponto de vista da conservação em longo prazo desta população 

de muriquis-do-sul, isto é preocupante, pois, a fragmentação do habitat está entre as 

principais ameaças para a conservação de várias espécies ao redor do mundo. Pelo 

isolamento, pequenas populações ficam mais suscetíveis à extinção devido a fatores 

estocásticos, como os demográficos, ambientais e genéticos. 

 Além disto, os muriquis possuem a estratégia reprodutiva onde os machos 

permanecem no grupo natal e a emigração é feita pelas fêmeas em busca de um 

novo grupo (STRIER et al., 2006). Diante da fragmentação florestal, esse 

comportamento pode contribuir para a extinção quando grupos ficam isolados 

(LANNA, 2015), pois, as fêmeas na busca por um novo grupo acabam por não 
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encontrar e ficam isoladas sem reproduzirem, o que é uma perda significativa para a 

espécie. 

 Brito e Grelle (2006) indicaram que o tamanho mínimo de habitat para 

manter uma população viável de muriquis, genética e demograficamente, varia entre 

661 e 11.570 ha. Se somados os fragmentos florestais na paisagem da área 

estudada, tem-se 1.538 ha, muito embora estejam separados entre si em dois 

blocos de floresta o que reforça as preocupações para a conservação desta 

população de muriquis e justifica a sensibilidade estabelecida para estas áreas 

(alta). 

 

FIGURA 16 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DO CRITÉRIO TAMANHO 
DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Na Figura 17 pode ser visualizado o mapa confeccionado para o critério 

Tamanho dos Fragmentos Florestais, onde estão representados graficamente os 

resultados em porcentagem para cada classe definida neste estudo, sendo: baixa, 

médio-baixa, médio, médio-alta e alta. Além disto, pode ser percebida a disposição 

espacial destes fragmentos florestais de acordo com seu tamanho na área estudada. 
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FIGURA 17 – MAPA DE TAMANHO DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS 

 

FONTE: O autor (2018). 
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4.1.4  Distância entre fragmentos florestais 

 

Este critério foi determinado visando identificar os fragmentos florestais com 

maior probabilidade de ocupação da espécie visto o seu comportamento. Desta 

forma, pela espécie-alvo possuir hábito arborícola, deslocando-se principalmente 

entre as copas das árvores e raramente no chão, quanto menor o distanciamento 

entre os fragmentos florestais, maior a probabilidade da espécie ocupar estes 

habitat. Além disto, este critério também auxilia na verificação da possibilidade de 

conectividade entre os fragmentos florestais existentes na paisagem. 

A Tabela 17 e Figura 18 apresentam a quantificação da sensibilidade para o 

critério Distância dos Fragmentos Florestais. 

 

TABELA 17 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DO CRITÉRIO DISTÂNCIA 
DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS 

Classe Área (ha) Área (%) 

Baixa 4.550,29 52,5% 

Médio-Baixa 174,01 2,0% 

Médio 250,07 2,9% 

Médio-Alta 2.554,32 29,4% 

Alta 1.146,35 13,2% 

FONTE: O autor (2018). 

 

Como visto, a maioria (52,5%) dos fragmentos florestais encontra-se a uma 

distância acima de 100 m, considerada como sensibilidade baixa e perfazem um 

total de 4.550,29 ha e apenas 13,2% dos fragmentos possuem distância menor que 

25 m, determinado como sensibilidade alta, com 1.146,35 ha.  

Os fragmentos florestais com distância entre 25 m a 50 m representam 

29,4% dos fragmentos florestais disponíveis na paisagem da área estudada e 

perfazem um total de 2.554,32 ha, sendo considerados de sensibilidade médio-alta, 

e destacam-se na paisagem pela sua funcionalidade, pois, conectam os grandes 

blocos florestais de sensibilidade alta e aumentam os habitat possíveis de serem 

ocupados pela espécie. 
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FIGURA 18 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DO CRITÉRIO DISTÂNCIA 
DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Analisando o potencial de conectividade entre os fragmentos florestais 

compreendidos entre as classes médio-baixa e alta, tem-se um somatório de 42,6% 

(3.700,67 ha) de fragmentos que possuem distancias entre si em uma faixa de 0 a 

100 m. Se levado em consideração que esta é uma distância pequena para 

estabelecer a conexão entre dois fragmentos florestais, aumentar a disponibilidade 

de habitat e, consequentemente, a possibilidade de sua ocupação por uma espécie 

de primata que se encontra no limiar da sua extinção, é essencial. A promoção de 

projetos que visem à restauração florestal com espécies arbóreas nativas deve ser 

compreendida como estratégia fundamental para a manutenção em longo prazo 

desta população de muriquis na região.   

Na Figura 19 pode ser observado o mapa confeccionado para o critério de 

Distância dos Fragmentos Florestais, onde estão representados graficamente os 

resultados em porcentagem para cada classe definida neste estudo, sendo: baixa, 

médio-baixa, médio, médio-alta e alta. Além disto, pode ser percebida a disposição 

espacial destes fragmentos florestais de acordo com sua distância na área estudada 

e compreendida o potencial de conectividade entre eles.  
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FIGURA 19 – MAPA DE DISTÂNCIA DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS 

 
FONTE: O autor (2018). 
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4.1.5  Áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul 

 
A união dos critérios descritos anteriormente resultou nas áreas prioritárias 

para a conservação dos muriquis-do-sul. Dentre as classes avaliadas, a que 

predominou foi a de sensibilidade baixa, a qual compreende um total de 4.066,48 ha 

e representa 46,9%, seguida pela classe médio-baixa e médio-alta, com taxas de 

23,1% e 16%, respectivamente. A Tabela 18 e Figura 20 apresentam a quantificação 

da sensibilidade para este critério. 

 
TABELA 18 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 

PARA A CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL 

Classe Área (ha) Área (%) 

Baixa (0,100 - 0,260) 4.066,48 46,9% 

Médio-Baixa (0,261 - 0,420) 2.008,04 23,1% 

Médio (0,421 - 0,580) 895,53 10,3% 

Médio-Alta (0,581 - 0,740) 1.383,83 16,0% 

Alta (0,741 - 0,900) 321,15 3,7% 

FONTE: O autor (2018). 
 

 Somando as classes alta, médio-alta e médio sensibilidade tem-se um total 

de 2.600,51 ha e 30% da área estudada. 

 
FIGURA 20 – QUANTIFICAÇÃO DA SENSIBILIDADE DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A 

CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL 

 
FONTE: O autor (2018). 
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As áreas onde possuem registros históricos e atuais da espécie foram 

classificadas como de alta sensibilidade. Esta classe compreende 321,15 ha e 3,7% 

da área estudada, isto se deve especialmente pelo peso atribuído aos critérios no 

momento de comparação entre si, possuindo a presença da espécie maior peso se 

comparado aos critérios de tamanho dos fragmentos florestais, distância entre os 

fragmentos florestais e cobertura vegetal e uso do solo. 

 Todas as áreas classificadas como de sensibilidade médio-alta possuem 

probabilidade de ocorrência da espécie-alvo deste estudo, pois possuem 

conectividade com as áreas de existência da presença da espécie (dados históricos 

e/ou atuais) e tamanho florestal mínimo para ser utilizado pela mesma. Embora 

algumas áreas foram classificadas como sensibilidade médio e médio-alta, as 

mesmas possuem relevância funcional elevada, pois, além de possuírem registro da 

presença da espécie, conectam habitat importantes para a conservação em longo 

prazo dos muriquis. 

 As áreas classificadas como sensibilidade médio-baixa, em geral 

representam as classes de uso do solo que não dão suporte para a ocorrência da 

espécie nestes habitat, como os plantios homogêneos do setor florestal e 

minúsculos fragmentos florestais de vegetação nativa rareados pelo manejo destes 

plantios.  

Na Figura 21 pode ser visualizado o mapa de áreas prioritárias para 

conservação do muriqui-do-sul, onde estão representados graficamente os 

resultados em porcentagem para cada classe definida neste estudo, sendo: baixa, 

médio-baixa, médio, médio-alta e alta.  
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FIGURA 21 – MAPA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL 

 
FONTE: O autor (2018). 
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4.2  A ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA 
 

 Após a realização de todas as etapas do processo para subsidiar a análise 

ambiental integrada entre as áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul 

e os empreendimentos potencialmente impactantes instalados e previstos para 

serem instalados na área estudada, são descritos os resultados qualitativos e 

quantitativos encontrados para cada empreendimento. 

 

4.2.1  Áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul afetadas pela PCH 

Caratuva 

 
Neste item analisou-se somente a ADA e AID que se encontram na margem 

esquerda do rio Ribeira de Iguape, as quais estão localizadas na área deste estudo, 

sendo a margem direita não considerada nas análises devido ao fato dela estar fora 

do polígono definido como área do estudo. A Tabela 19 e Figura 22 apresentam a 

quantificação da sensibilidade das áreas prioritárias para conservação do muriqui-

do-sul na ADA da PCH Caratuva. 

 
TABELA 19 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 

PARA CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL AFETADA PELA ADA DA PCH 
CARATUVA 

Classe Área (ha) Área (%) 

Baixa 53,63 83,5% 

Médio-Baixa 9,76 15,2% 

Médio 0,82 1,3% 

Médio-Alta 0,00 0,0% 

Alta 0,00 0,0% 

FONTE: O autor (2018). 
  

Como pode ser verificado na tabela acima, a ADA deste empreendimento 

impacta diretamente as classes de sensibilidade baixa, médio-baixa e médio. As 

classes médio-alta e alta não foram afetadas pela ADA da PCH Caratuva. A classe 

mais afetada pelo empreendimento é a de sensibilidade baixa, com 53,63 ha, 

representando 83,5% entre as classes. 
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FIGURA 22 – QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 
PARA CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL AFETADA PELA ADA DA PCH CARATUVA 

 
FONTE: O autor (2018). 

  

 Apesar de serem consideradas como baixa sensibilidade devido às 

características ecológicas destas áreas, as mesmas possuem em seu domínio áreas 

de fragmentos florestais de floresta nativa em elevado estado de conservação que 

merecem atenção, em especial na região da desembocadura do rio Caratuva no rio 

Ribeira de Iguape. 

Quanto à quantificação da sensibilidade das áreas prioritárias para 

conservação do muriqui-do-sul encontrados na AID da PCH Caratuva, a Tabela 20 e 

a Figura 23 apresentam os resultados obtidos. 

 
TABELA 20 - QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 

PARA CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL AFETADA PELA AID DA PCH 
CARATUVA 

Classe Área (ha) Área (%) 

Baixa 343,56 69,1% 

Médio-Baixa 86,86 17,5% 

Médio 30,37 6,1% 

Médio-Alta 36,63 7,4% 

Alta 0,00 0,0% 

FONTE: O autor (2018). 
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Como visto na Tabela 20, a AID do empreendimento afeta as classes de 

sensibilidade baixa, médio-baixa, médio e médio. Dentre estas, a que possui maior 

área afetada foi a classe de sensibilidade baixa, com 343,56 ha afetados, que 

correspondem a 69,1% entre as classes presentes na área do estudo.  

 
FIGURA 23 - QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 

PARA CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL AFETADA PELA AID DA PCH CARATUVA 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Nenhuma área considerada como de sensibilidade alta foi afetada pelo 

empreendimento. Entretanto, áreas de floresta nativa, compreendida como habitat 

potencial para a presença da espécie-alvo deste estudo foram afetadas, estando 

elas inclusas nas classes médio-baixa, médio, médio-alta. A classe médio-baixa teve 

86,86 ha de área afetada, e a classe médio e médio-alta, obtiveram 30,37 ha e 

36,63 ha, respectivamente.  

Cabe um destaque nas análises quando tratadas especificamente as áreas 

de sensibilidade médio-alta próximas das áreas de sensibilidade alta. Haja vista a 

proximidade destas com as áreas de presença da espécie e este habitat ser 

contíguo, apesar de ser uma formação vegetal secundária, estas áreas merecem 

especial atenção para que sejam evitadas atividades que coloquem em risco a 

população de muriquis aqui estudada.  
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Este mesmo destaque é válido para as áreas consideradas como 

sensibilidade médio e médio-baixa próximas as áreas de sensibilidade médio-alta, 

em especial nas proximidades da desembocadura do rio Caratuva no rio Ribeira de 

Iguape devido ao potencial de ocorrência dos muriquis nestas localidades. 

Quanto aos impactos ambientais sinérgicos e cumulativos deste 

empreendimento, através da análise realizada em seu estudo de avaliação de 

impacto ambiental (RDR/IGPlan, 2010), foram encontrados seis impactos ambientais 

do meio biótico, sendo:  

 Alteração na estrutura e dinâmica das comunidades de organismos 

aquáticos pela formação do reservatório e pela interrupção de 

mecanismos de permuta genética entre populações remanescentes 

de montante e jusante; 

 Supressão de ecossistemas terrestres pelo corte de vegetação e 

formação do reservatório; 

 Supressão de habitat para a fauna; 

 Dispersão da fauna terrestre pelas regiões circunvizinhas à área de 

enchimento do reservatório e pátio de obras; 

 Atropelamentos de animais silvestres; 

 Risco de aumento da caça e pesca ilegal; 

Dentre estes impactos supracitados, devido às características ecológicas e 

comportamentais da espécie-alvo, destacam-se a supressão de ecossistemas 

terrestres pelo corte da vegetação e formação do reservatório; supressão de habitat 

para a fauna e o risco de aumento da caça como mais prejudiciais a conservação e 

manutenção da população de muriquis aqui estudada (MARGARIDO et al., 2009).  

Sobre o impacto de supressão de ecossistemas terrestres pelo corte da 

vegetação e formação do reservatório, RDR/IGPlan (2010) descrevem como sendo 

um dos impactos ambientais mais significativos para o meio biótico (fauna e flora) 

quando se trata deste tipo de empreendimento, em que há a necessidade de 

supressão vegetal para instalação do canteiro de obras, acessos e pela inundação 

dos ecossistemas terrestres. Além disto, realizaram algumas ponderações sobre 

este impacto como: os danos sendo permanentes e irreversíveis, muito embora 

possam ser compensados; a maior parte dos remanescentes florestais situados na 

área a ser alagada terem características de baixo valor conservacionista, sendo em 
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sua maioria bastante alterados; a abertura de estradas no entorno do reservatório 

poderá gerar impactos sobre áreas adicionais de floresta nativa; os remanescentes 

florestais a serem afetados pertencem a um mosaico vegetacional composto entre 

Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) e Floresta Ombrófila Densa 

(Floresta Atlântica). 

Segundo RDR/IGPlan (2010), em sua AID predominam áreas alteradas por 

agricultura, pastagens e pequenos fragmentos florestais alterados. De toda forma, 

ressaltam a importância da região da foz do rio Caratuva como sendo o único local 

onde há predominância de um fragmento florestal com melhor estado de 

conservação. Além disso, neste estudo é citada a ocorrência de espécies de 

interesse conservacionista nesta área, que deverá exigir atenção do empreendedor 

no desenvolvimento dos programas ambientais, como também da compensação 

ambiental. 

Em linhas gerais, este impacto terá ocorrência nas fases de instalação e 

operação do empreendimento, tendo como área de influência restrita a área a ser 

diretamente afetada pelo reservatório, acessos e canteiro de obras (ADA e AID). 

Este impacto é considerado sinérgico com a supressão de habitat para a fauna, uma 

vez que apesar dos fragmentos florestais existentes na AID serem 

predominantemente alterados, haverá perca de habitat e recursos alimentares, bem 

como áreas de abrigo para as espécies da fauna existentes na região.  

No que diz respeito ao impacto de supressão de habitat para a fauna, deverá 

alterar a atual disponibilidade de habitat e nichos para a fauna. Além disto, causará 

diferentes modificações nas populações de animais segundo as especificidades 

ecológicas e comportamentais de cada espécie. Este impacto terá efeitos ainda 

maiores na região da foz do rio Caratuva, pois se trata de um local que preserva 

condições favoráveis à sobrevivência de populações de diversas espécies. A 

vegetação nesse local possui elevado estado de conservação, com sua floresta 

possuindo os diferentes estratos, sub-bosque, dossel e árvores de grande porte 

emergentes, abrigando diferentes espécies de fauna silvestre e oferecendo abrigos 

de melhor qualidade aos organismos em geral (RDR/IGPlan, 2010).  

As fases de sua ocorrência serão de instalação e operação do 

empreendimento, terá duração permanente e tem previsão de acometer toda a 

região do futuro reservatório, canteiro de obras, acessos e alojamentos (ADA e AID). 

Quanto à sinergia com outros impactos, o estudo de avaliação de impactos 
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ambientais do empreendimento, cita a interação com a probabilidade do aumento da 

prática de caça, aumento do índice de atropelamentos de animais silvestres, 

devendo ocasionar declínio populacional da fauna na AID do empreendimento 

(RDR/IGPlan, 2010). 

Por fim, RDR/IGPlan (2010) comentam que o impacto que trata sobre o risco 

de aumento da caça ilegal deverá ocorrer como consequência do aumento 

populacional humano para a construção da PCH Caratuva. Este impacto possui 

probabilidade de ocorrer especialmente em espécies de interesse cinegético, como 

mamíferos em geral e algumas espécies de aves e répteis. Outro aspecto inerente a 

este impacto é quanto à prática de captura de animais, em especial de aves 

canoras, para sua utilização como animais de estimação ou até mesmo à sua 

comercialização, caracterizando-se como tráfico de animais silvestres. Ademais, o 

consequente aumento de cães e gatos domésticos junto à obra e aos seus 

alojamentos, somado a redução dos habitat naturais disponíveis, tende a deslocar 

os animais silvestres para novas áreas em busca de abrigo e recursos alimentares. 

Neste deslocamento, os animais ficarão mais vulneráveis à caça.  

Apesar da fase de ocorrência, área de influência e sinergia com outros 

impactos ambientais não ter sido relatado no estudo de avaliação dos impactos 

ambientais do empreendimento, sugere-se que este impacto ocorra na instalação e 

operação do empreendimento, tendo como área de influência a sua ADA e AID e 

como sinergia entre outros impactos que envolvem a supressão de vegetação. 

Estes impactos ambientais receberam destaque, pois são as principais 

ameaças para a conservação dos muriquis, gênero Brachyteles, em toda sua 

distribuição geográfica. No Paraná, soma-se a fragmentação de habitat, o 

conhecimento insuficiente de suas populações e a substituição de florestas nativas 

por plantios homogêneos de espécies exóticas e/ou invasoras (MARGARIDO et al., 

2009).  

A fragmentação tem levado ao contínuo isolamento das pequenas 

populações remanescentes de muriquis, tornando-as vulneráveis e diminuindo sua 

viabilidade potencial (STRIER, 1993/1994). Turner e Corlett (1996) ressaltam que o 

processo de fragmentação acarreta na restrição do tamanho da população, 

situando-a em um ponto abaixo do tamanho viável e impondo um maior efeito de 

deriva genética.  
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A fragmentação também implica no aumento da pressão de caça, pois a 

demografia populacional de animais não pode ser compensada pela migração 

(CHIARELLO, 1999; PERES, 2001; GALLETI et al., 2009; MARTÍNEZ-RAMOS et al., 

2016). Isto é um grande problema, já que pode levar as populações abaixo do 

mínimo viável e a conseguinte extinção local, processo o qual os grandes mamíferos 

são os mais suscetíveis (CHIARELLO, 1999; PERES e PALACIOS, 2007; GALLETI 

et al., 2009). Apesar da caça de muriquis-do-sul não ter sido evidenciada na região 

(HACK et al., no prelo), a presença de caçadores na região torna a situação ainda 

mais preocupante, pois populações de primatas podem entrar em rápido declínio 

quando caçadas, mesmo havendo pouca perturbação antrópica em seus habitat 

(CULLEN; BODMER; VALLADARES-PADUA, 2000).  

 A Figura 24 apresenta o mapa de áreas prioritárias para conservação do 

muriqui-do-sul afetadas pela ADA e AID da PCH Caratuva. Também estão 

representados de forma gráfica e detalhada os resultados em hectares e 

porcentagens para cada classe definida neste estudo, sendo: baixa, médio-baixa, 

médio, médio-alta e alta para cada uma das áreas de influências do 

empreendimento.  
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FIGURA 24 – MAPA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL AFETADAS PELA ADA E AID DA PCH CARATUVA 

 

FONTE: O autor (2018). 
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4.2.2  Áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul afetada pela LT 

Bateias - Jaguariaíva 

 

Os estudos realizados para o licenciamento ambiental da LT Bateias – 

Jaguariaíva foram responsáveis pelo registro desta população de muriquis no estado 

do Paraná e desta forma é inevitável que no interior da sua faixa de servidão 

existam habitat importantes, fundamentais e de sensibilidade alta para a 

conservação da espécie.  

Dentre as classes de sensibilidade mais afetadas por este empreendimento 

estão a baixa, médio-baixa e médio. A classe de sensibilidade médio-alta não teve 

nenhuma área afetada. A Tabela 21 e Figura 25 apresentam a quantificação da 

sensibilidade das áreas prioritárias para conservação do muriqui-do-sul na faixa de 

servidão da LT Bateias - Jaguariaíva. 

 

TABELA 21 - QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 
PARA CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL AFETADA PELA FAIXA DE 
SERVIDÃO DA LT BATEIAS – JAGUARIAÍVA 

Classe Área (ha) Área (%) 

Baixa 14,89 43,4% 

Médio-Baixa 13,60 39,6% 

Médio 1,42 4,1% 

Médio-Alta 0,00 0,0% 

Alta 4,40 12,8% 

FONTE: O autor (2018). 
 
 Após o registro de ocorrência dos muriquis-do-sul durante o 

desenvolvimento do inventário florestal realizado para compor o licenciamento 

ambiental e avaliação de impacto ambiental do empreendimento, foi planejado o 

alteamento das torres para que fossem evitadas as atividades de supressão vegetal 

necessárias para realização do cabeamento do empreendimento. Esta atividade foi 

necessária para que fossem evitados os riscos inerentes à fragmentação dos habitat 

da região essenciais para a sobrevivência da espécie já tão seriamente ameaçada 

de extinção.  

  A LT Bateias – Jaguariaíva afeta 14,89 ha correspondentes a 43,4% de 

áreas de sensibilidade baixa na paisagem estudada, onde estão inclusas áreas 

abertas, pequenas áreas de agricultura. As áreas categorizadas como de 

sensibilidade médio-baixo em geral são constituídas por áreas de plantios do setor 
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florestal e pequenos fragmentos florestais de floresta nativa em estágio secundário 

de regeneração natural que representam 13,60 ha (39,6%) de áreas afetadas pelo 

empreendimento. 

 

FIGURA 25 - QUANTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE SENSIBILIDADE DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 
PARA CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL AFETADA PELA FAIXA DE SERVIDÃO DA LT 

BATEIAS – JAGUARIAÍVA 

 

FONTE: O autor (2018). 
 

Quanto às áreas de alta sensibilidade, estas representam 4,40 ha e 

correspondem a 12,8% de toda paisagem afetada pelo empreendimento. Toda esta 

área é considerada como de presença dos muriquis e os mesmos utilizam os habitat 

da área para deslocamento entre outros fragmentos florestais de floresta nativa 

presentes na área do estudo. 

Quanto aos impactos ambientais sinérgicos e cumulativos deste 

empreendimento, através da análise realizada em seu estudo de avaliação de 

impacto ambiental (COPEL TRANSMISSÃO S.A, 2001), foram encontrados três 

impactos ambientais correlatos ao meio biótico, sendo:  

 Desmatamentos pontuais para passagem da linha; 

 Exploração de espécies florestais oriundas do desmatamento; 

 Abertura de acessos para caçadores clandestinos. 
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Dentre estes impactos ambientais descritos no estudo de avaliação de 

impacto ambiental deste empreendimento, destacam-se aqui os que possuem maior 

correlação com a espécie-alvo deste estudo. Segundo a COPEL TRANSMISSÃO 

S.A (2001), o impacto ambiental dos desmatamentos pontuais para a passagem da 

linha, ocorrem na construção e é de natureza negativa, probabilidade de ocorrência 

certa, duração permanente, importância grande e irreversível. Os autores deste 

estudo citam que para abertura da faixa de segurança da LT foi necessário o 

desmatamento nos locais de ocorrência de cobertura florestal. Estimativas 

realizadas no estudo de impacto ambiental citam que foi necessário um 

desmatamento situado entre 87,52 a 116,69 ha. 

Entre as classes desmatadas, a COPEL TRANSMISSÃO S.A (2001) destaca 

que as mais sensíveis e que exigiram medidas adequadas de compensação dizem 

respeito às áreas de mata nativa, ou seja, capoeira, floresta primária alterada, mata 

de galeria, bracatingal e cerrado. No entanto, teve maior relevância as áreas que 

ocorreram no vale do rio Açungui / Ribeira, devido à grande extensão da cobertura 

florestal ali existente que formam maciços florestais bastante significativos para a 

conservação da fauna. A abertura da faixa pôde servir de acesso para caçadores 

clandestinos que, por sua vez, se constitui em impacto direto sobre as espécies 

preferidas para a caça, especialmente os grandes carnívoros ameaçados de 

extinção que ali ocorrem. 

O impacto ambiental denominado como abertura de acessos para caçadores 

clandestinos possuiu fase de ocorrência durante a construção e operação do 

empreendimento, natureza negativa, probabilidade de ocorrência incerta, duração 

permanente, importância grande e com possibilidade de reversão (COPEL 

TRANSMISSÃO S.A, 2001). A companhia de energia autora do estudo de avaliação 

de impacto ambiental cita como sendo um impacto indireto, de ocorrência incerta, 

mas com possibilidades efetivas de se manifestar na região do Açungui / Ribeira, 

como consequência da abertura da faixa de segurança em locais de grande 

densidade de cobertura florestal. Um agravante para este impacto é a ocorrência 

nesta região de grandes carnívoros ameaçados de extinção, como o puma, que é 

perseguido historicamente nesta região (COPEL TRANSMISSÃO S.A, 2001).  

Uma ação realizada pela concessionária de energia no período de instalação 

deste empreendimento, que minimizou o impacto ambiental de desmatamento 

pontual para a passagem da linha, foi o alteamento de duas torres de 30 para 65 
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metros, criando uma nova torre para suportar a transmissão, com lançamento de 

cabos através de um helicóptero, para que não houvesse o desmatamento na área 

considerada como núcleo de área de vida desta população (PEREIRA, 2006; BOM, 

SANTOS e FERREIRA, 2017). Esta ação foi realizada através de uma solicitação 

feita pelo Comitê Estadual de Conservação do Mono-Carvoeiro. 

A Figura 26 apresenta o mapa de áreas prioritárias para conservação do 

muriqui-do-sul afetada pela faixa de servidão da LT Bateias - Jaguariaíva. Também 

estão representados de forma gráfica e detalhada os resultados em hectare e 

porcentagens para cada classe definida neste estudo, sendo: baixa, médio-baixa, 

médio, médio-alta e alta, as quais foram afetadas por este empreendimento. 
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FIGURA 26 – MAPA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DO MURIQUI-DO-SUL AFETADA PELA FAIXA DE SERVIDÃO DA LT BATEIAS – 
JAGUARIAÍVA 

 
FONTE: O autor (2018). 
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5 CONCLUSÕES  

 

A avaliação multicritério de tomada de decisão em um ambiente SIG 

mostrou-se uma ferramenta eficaz e apropriada para identificação das áreas 

prioritárias para conservação do muriqui-do-sul através da integração das 

informações ecológicas da espécie e geoespaciais da área de estudo.  

O mapa de áreas prioritárias para a conservação do muriqui-do-sul obtido 

através da união dos mapas dos critérios demonstra que a situação da paisagem é 

extremamente preocupante para a conservação da espécie, onde a maioria (70%) 

das áreas possui características de baixa e médio-baixa prioridade para 

conservação, não atendendo todos os critérios e atributos definidos como 

importantes para a conservação da espécie. As áreas identificadas como de 

prioridade alta, médio-alta e médio, as quais correspondem a 30% do tamanho total 

da área estudada e representam as áreas de floresta nativa onde a espécie ocorre 

e/ou tem probabilidade de ocupação, necessitam urgentemente de ações que visem 

a sua proteção através da criação e implementação de ao menos uma UC para 

auxiliar na conservação e manutenção da espécie em longo prazo.  

Através da análise ambiental integrada realizada entre as áreas de influência 

da PCH Caratuva e seus respectivos impactos ambientais cumulativos e sinérgicos, 

concluiu-se que a ADA por este empreendimento impacta, em linhas gerais, as 

áreas de baixa e médio-baixa prioridade para conservação do muriqui-do-sul. Nestes 

locais são encontrados fragmentos florestais de floresta nativa em elevado estado 

de conservação e que possuem potencial de ocorrência de muriquis ainda não 

identificados, merecendo atenção especial, caso seja instalado o empreendimento.  

A AID deste empreendimento afeta as áreas de baixa, médio-baixa, médio e 

médio-alta prioridade para conservação do muriqui, com destaque para a classe 

médio-alta, especialmente nas áreas próximas das áreas de sensibilidade alta. Haja 

vista as proximidades destas áreas de sensibilidade alta com as áreas de presença 

da espécie, estas áreas merecem atenção para que sejam evitadas atividades que 

coloquem em risco a população de muriquis.  

O prognóstico dos impactos ambientais deste empreendimento é 

preocupante para a conservação dos muriquis, pois em longo prazo poderá diminuir 

a disponibilidade de habitat para a espécie e aumentar a pressão de caça, sendo 
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estas as principais ameaças antrópicas para a conservação dos muriquis em toda 

sua distribuição geográfica na Mata Atlântica.  

Para minimizar os impactos ambientais deste empreendimento, caso seja 

instalado e entre em operação, devem ser executados programas de monitoramento 

específicos da espécie. Para auxiliar na conservação e manutenção da espécie em 

longo prazo a compensação ambiental das áreas utilizadas pelo empreendimento 

deve ser aplicada na própria região. 

A partir da análise das áreas prioritárias para conservação dos muriquis 

afetadas pela LT Bateias – Jaguariaíva é possível destacar a presença da espécie 

em questão em área de alta e médio prioridade. Toda esta área prioritária é 

considerada de presença da espécie e foi comprovado que os indivíduos também a 

utilizam para deslocamento entre fragmentos florestais de floresta nativa na área do 

estudo. Devido às ações de alteamento das torres e desvio do empreendimento no 

momento da sua instalação, conclui-se que a LT possui baixo impacto sobre os 

muriquis. Entretanto, é extremamente importante para a conservação dos muriquis a 

execução da condicionante ambiental específica para a espécie existente na licença 

de operação deste empreendimento. 

A importância desta análise ambiental integrada ter sido realizada tendo 

como área do estudo o polígono do RVS Monos de Castro, é devido esta UC estar 

em processo de criação pelos órgãos ambientais do estado do Paraná. Ademais, 

contribuir com este processo complementando com dados e análises sobre esta 

região e também indicar áreas de acordo com as classes de sensibilidade das áreas 

prioritárias aqui determinadas que poderão ser utilizadas como base para um futuro 

zoneamento e manejo da UC. 

Como trabalhos futuros sugere-se a realização do monitoramento desta 

população de muriquis com o uso de tecnologias que permitam definir a sua área de 

vida e ocupação dos habitat disponíveis pela espécie. Assim, poderão ser 

comprovadas ou não a ocorrência da espécie nas áreas que são indicadas neste 

estudo como sendo de potencial ocorrência. Recomenda-se que sejam realizados 

esforços para a criação de UC’s privadas (Reserva Particular de Patrimônio Natural) 

e assim ser estabelecido um mosaico de UC’s que assegurem a manutenção dos 

remanescentes florestais nativos e a sobrevivência da espécie na região. 

Ademais, o desenvolvimento de ações que visem à restauração das áreas 

abertas, especificamente as degradadas, para aumentar a conectividade entre os 
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fragmentos florestais e aumentar a quantidade de habitat disponível para a espécie 

é de suma importância. Além disso, a implantação de sistemas agroflorestais e 

aplicação de técnicas com base na agricultura familiar de mínimo impacto podem ser 

grandes aliados para a conservação da espécie e também para a geração de renda 

para os proprietários de terra na área do estudo. 

Por fim, conclui-se que este estudo traz resultados importantes e inéditos 

que podem embasar a tomada de decisão dos órgãos ambientais do estado do 

Paraná quanto à instalação e manutenção da operação dos empreendimentos 

avaliados e também o desenvolvimento de ações efetivas que auxiliem na 

manutenção e conservação em longo prazo desta importante população de 

muriquis. 
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