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RESUMO 
 
 
O presente estudo apresenta uma proposta de Sistema de Informações Georreferenciadas 

para auxiliar a gestão do Parque Nacional e Área de Proteção Ambiental Cavernas do Peruaçu, 
Norte de Minas Gerais. Apresentou-se como foi o processo de Elaboração do Plano de Manejo 
da Unidade de Conservação e como a falta da organização das informações geradas por esse 
estudo poderia comprometer todo o trabalho. Um modelo conceitual em OMTG foi criado para 
o Banco de Dados da UC e em seguida foi apresentado um exemplo de como essas informações 
poderiam ser analisadas de forma a auxiliar a tomada de decisões para a gestão da Unidade. No 
caso, foi apresentada uma análise de densidade de focos de calor para se identificar áreas 
críticas para a ocorrência de incêndios florestais. 
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1 - INTRODUÇAO 
 
 
1.1 Unidades de Conservação 
 
As reservas naturais protegidas, no Brasil conhecidas como Unidades de 

Conservação (UCs), constituem áreas sob regime especial de administração e tem como 
objetivo ordenar o processo de ocupação de territórios que apresentem aspectos naturais 
relevantes. Diversas categorias de conservação instituídas nacionalmente, definem a 
forma de manejo adequada às diferentes Unidades, bem como os objetivos que se 
pretende atingir com sua implementação. Tais categorias se enquadram em duas 
orientações básicas: a preservação integral dos recursos naturais (unidades de proteção 
integral ou de uso indireto) e a conservação com manejo controlado dos recursos 
naturais (unidades de Manejo sustentável ou de uso direto) (Camargos, 2001). As 
Unidades de Conservação são criadas legalmente por atos poder público municipal, 
estadual ou federal. Nestes diplomas legais específicos são discriminados seus limites, 
seu nome, a categoria de manejo e o organismo responsável por sua gestão.  

O desenvolvimento da legislação brasileira sobre áreas protegidas vem ocorrendo de 
forma mais regular desde o fim do século 19, mas somente com a promulgação da Lei 
federal  nº 9985 do ano 2000, é que se estabeleceu um Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, também conhecido como lei do “SNUC”.  Esse sistema, regulamentado 
pelo decreto Federal nº 4340 de 2002, reuniu os instrumentos e normas utilizados até  
então, e passou a definir critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 
Unidades de Conservação (Medeiros, 2004).  

Minas Gerais possui 183 unidades de conservação, o equivalente a uma superfície 
de 2.096.648 ha, ou 3,56% do território mineiro. As unidades de conservação destinadas 
à proteção integral cobrem 0,95% do território estadual ou 560.695 ha, distribuídos em 
diversas categorias de manejo, sendo 8 estações ecológicas (8.311 ha), 12 reservas 
biológicas (17.430 ha) e 55 parques (483.634 ha) (Lima, 2005). 
 
1.1.2 O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e seu Plano de Manejo 
 
Das UCs de Minas, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (PNCP) destaca-se por 
estar localizado no Norte do Estado, numa zona de ecótone ente dois biomas. É 
responsável pela proteção de um dos mais espetaculares conjuntos de formações 
cársticas do mundo, além de um inestimável patrimônio arqueológico. Outra 
peculiaridade do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, é que ele é uma das poucas 
UCs do país, que, em pouco mais de cinco anos após sua criação, já contava com um 
importante elemento de gestão estabelecido na lei do SNUC, o Plano de Manejo. De 
acordo com essa lei (Artigo 2º, XVI), o Plano de Manejo é o “documento técnico 
mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de 
Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da 
área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 
necessárias à gestão da Unidade”. 
Uma vez aprovado mediante Portaria do Presidente do IBAMA, o Plano de Manejo do 
PNCP passou a ser o principal instrumento de gestão da UC e está disponível para 
consulta pública na sede do Parque e no centro de documentação do órgão executor 
(Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, Artigo 16). A Diretoria de Ecossistemas 
(DIREC) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), por meio da Coordenação Geral de Ecossistemas e Unidades de Conservação 
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foram os responsáveis pela elaboração e revisão dos Planos de Manejo e para tanto 
elaboraram o “Roteiro Metodológico de Planejamento – Parque Nacional, Reserva 
Biológica e Estação Ecológica” (IBAMA 2002). 
Os estudos para a elaboração do Plano foram realizados com recursos da FIAT 
AUTOMÓVEIS S.A conforme acordo de compensação ambiental estabelecido entre o 
Ministério Público Federal e as partes envolvidas, sendo o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), interveniente no processo. 
Para a execução dos trabalhos foi firmado um contrato entre o IBAMA,a FIAT 
AUTOMÓVEIS S.A. e a CSD-GEOKLOCK GEOLOGIA E 
ENGENHARIAAMBIENTAL LTDA., em 10 de setembro de 2002. 
O PNCP possui área de 56.800 ha abrangendo terras dos municípios de Januária, 
Itacarambi e São João das Missões, próximo ao distrito de Fabião I, entre outros 
situados a montante e a jusante dos limites do Parque. Na Bacia Hidrográfica do rio 
Peruaçu foi criada a Área de Proteção Ambiental (APA) Cavernas do Peruaçu, através 
do Decreto nº 98.182, de 26 de setembro de 1989, com área de 143.866 ha e perímetro 
de 229 km. Também se localizam nas proximidades, o Parque Estadual Veredas do 
Peruaçu, sob responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Reserva 
Indígena Xacriabá, sob responsabilidade da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 
O objetivo da criação do Parque Nacional, conforme artigo 1º do Decreto de 21/09/99, é 
de ”proteger o patrimônio geológico e arqueológico, amostras representativas de 
cerrado, floresta estacional e demais formas de vegetação natural existentes,ecótonos e 
encraves entre estas formações, a fauna, as paisagens, os recursos hídricos, e os 
demais atributos bióticos e abióticos da região”. 
Os trabalhos referentes ao Plano de Manejo do PNCP tiveram duração de 30 meses, 
sendo adotada a metodologia, estrutura e conteúdo do “Roteiro Metodológico de 
Planejamento - Parque Nacional,Reserva Biológica e Estação Ecológica” (IBAMA, 
2002), bem como do “Termo de Referência para a Contratação de Serviços para 
Elaboração do Plano de Manejo do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu” (IBAMA, 
2002). O diagnóstico da biodiversidade do PNCP foi realizado segundo a metodologia 
da Avaliação Ecológica Rápida (AER), desenvolvida pela The Nature Conservancy 
(TNC,1999). 
O desenvolvimento do Plano de Manejo contemplou, cronologicamente, a seguinte 
abordagem: 
- 1ª etapa (Dezembro/02): 1ª Reunião Técnica de Planejamento: definição das áreas 
temáticas a serem trabalhadas e estruturação do desenvolvimento do plano. Participaram 
desta reunião os responsáveis  pelo planejamento: IBAMA DIREC, GEREX, chefe da 
UC e analistas ambientais designados, CSD GEOKLOCK e FIAT AUTOMÓVEIS S/A; 
- 2ª etapa (Fevereiro/03): Visita às instituições locais, regionais e estaduais, 
comunicando o início dos trabalhos para revisão do Plano de Manejo do PNCP e 
levantamento das informações existentes (cartográficas e analógicas). Participaram 
desta etapa os responsáveis pelo planejamento: IBAMA DIREC, chefe da UC e 
analistas ambientais 
designados, CSD GEOKLOCK e FIAT AUTOMÓVEIS S/A; 
- 3ª etapa (Fevereiro/03): Oficina de Planejamento Participativo com integrantes das 
comunidades e instituições públicas e do setor privado locais e da região, CSD, IBAMA 
e FIAT AUTOMÓVEIS S/A  
- 4ª etapa (Março e julho/agosto): Levantamento de campo por via terrestre e fluvial e 
geração dos relatórios temáticos dos meios biótico e físico (Avaliação Ecológica Rápida 
– AER); aspectos sócio-ambientais; estudos específicos (espeleologia e arqueologia). 
Participaram do evento todos os consultores, CSD, integrantes do IBAMA UC e FIAT 
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AUTOMÓVEIS S/A; 
- 5ª etapa (Janeiro a junho/2004): Geração e entrega do Encarte 1 (Contextualização da 
UC); Encarte 2 (Análise Regional) e Encarte 3 (Análise da Unidade de Conservação); 
- 6ª etapa (Fevereiro/04): 2ª. Reunião Técnica de planejamento – Oficina de 
Pesquisadores, com a participação de todos os pesquisadores, coordenação e supervisão 
técnica do Plano de Manejo (CSD, IBAMA e FIAT AUTOMÓVEIS S/A); 
- 7ª etapa (Maio/04): 3A. Reunião Técnica – estruturação final dos Encartes 1 a 3 e 
início do planejamento da UC. Participaram desta reunião os responsáveis pelo 
planejamento: técnicos do IBAMA (Unidade de Conservação, Gerência Executiva/MG 
e IREC/CGECO), CSD GEOKLOCK e FIAT AUTOMÓVEIS S/A; 
- 8ª etapa (Abril/2004 a Maio/2005): Elaboração (e revisão) do Encarte 4, estruturação 
e finalização do planejamento da UC; - 9ª etapa (Agosto/04): 4ª Reunião Técnica – 
Avaliação dos Encartes 1 a 4 do Plano de Manejo para entrega final. Participaram desta 
reunião os responsáveis pela elaboração deste plano de manejo: técnicos do IBAMA 
(Unidade de Conservação, Gerência Executiva/MG e DIREC/CGECO), 
CSD GEOKLOCK e FIAT AUTOMÓVEIS S/A; 
- 10ª etapa (Maio/2005): Entrega do Plano de Manejo. 
Este documento refere-se aos Encartes finais estabelecidos pelo Roteiro Metodológico 
de Planejamento (IBAMA, op cit), sendo sua estrutura final respectivamente: 
 
- Encarte 1 – Contextualização da Unidade de Conservação 
Trata da inserção do PNCP nos contextos federal e estadual, sob a ótica dos aspectos 
ambientais dos meios físico, biótico e antrópico, referentes a biomas, bacias 
hidrográficas, entre outros, à representatividade da UC perante o SNUC e o Estado de 
Minas Gerais. São abordadas as relações sócio-ambientais e institucionais associadas, 
destacando-se sua importância no quadro das UC. São traçadas também considerações 
sobre o cenário Estadual, sua política ambiental para a conservação de áreas naturais, 
junto às possibilidades de convênios com instituições internacionais, nacionais e 
estaduais. 
- Encarte 2 – Análise Regional 
O Encarte 2 permeia o cenário regional da UC, inserindo-a no contexto ambiental e 
predominantemente de áreas naturais conservadas da denominada zona de 
amortecimento. A zona de amortecimento definida neste plano corresponde a uma 
envoltória aos limites do PNCP necessária para a manutenção da integridade da UC. 
Nela inserem-se diversas comunidades, principalmente a montante do Parque Nacional, 
dentro dos limites da Bacia Hidrográfica do rio Peruaçu. 
- Encarte 3 – Análise da Unidade de Conservação 
Este Encarte corresponde ao “resumo concentrado” de todos os aspectos ambientais do 
Parque Nacional, base para a declaração de significância da UC localmente, na região, 
no Estado, no país e também no contexto internacional. Com base nos dados relevantes 
sobre a biodiversidade, espeleologia, arqueologia e aspectos paisagísticos, declara-se o 
valor ambiental do PNCP, o que o integra definitivamente como UC consolidada no 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. 
- Encarte 4 – Planejamento da UC 
Após as discussões proporcionadas em diferentes etapas de elaboração do Plano de 
Manejo, pode-se efetuar o planejamento da UC, o qual especifica em seu conteúdo: 
·  Zoneamento do PNCP e delimitação da zona de amortecimento; 
·  Normas gerais para o PNCP e para a zona de amortecimento; 
·  Áreas estratégicas internas (dentro do PNCP) e externas (na zona de 
amortecimento e região); 
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·  Ações gerenciais gerais internas e externas.  
Nas ações gerenciais internas e externas, normatização do PNCP e da zona de 
amortecimento, as definições de ações e infra-estrutura tomaram por base os seguintes 
aspectos: 
·  Pesquisa e Monitoramento; 
·  Uso Público; 
·  Educação Ambiental; 
·  Proteção, Manejo e Controle Ambiental; 
·  Operacionalização. 
Foram apresentados em anexo ao Plano de Manejo os seguintes documentos: 
·  Anexo I - Relatórios temáticos do meio físico (climatologia, geologia, geomorfologia, 
hidrografia, hidrogeologia, solos, espeleologia); 
· Anexo II - Relatórios temáticos da Avaliação Ecológica Rápida (vegetação, ictiofauna, 
herpetofauna, avifauna, mastofauna, limnologia, bioespeleologia, paleontologia, 
entomofauna e vetores de endemias); 
· Anexo III - Relatórios temáticos do meio antrópico (aspectos sócioambientais, 
aspectos legais, arqueologia, uso do solo e aspectos ecoturísticos); 
· Anexo IV - Relatório consolidado da Avaliação Ecológica Rápida e dos aspectos do 
meio antrópico; 
·  Anexo V - Relatório da Oficina de Planejamento Participativo e Relatório da Oficina 
de Pesquisadores. 
A finalidade maior do Plano de Manejo é direcionar a unidade gestora para a adequada 
operacionalização, manejo e controle da UC, incluindo nestas atividades os circuitos de 
visitação pública, regras para contratação de serviços de terceiros, capacitação de guias, 
sistema de combate e prevenção a incêndios, entre outros.   

 
1.1.3 Características Gerais do PNCP  
 
Em linhas gerais, a região encontra-se em uma zona de transição entre o Cerrado e a 

Caatinga. O Parque Nacional apresenta diversas tipologias vegetais destes biomas, 
como floresta estacional decidual (Matas Secas - tanto sobre o carste como na depressão 
do Rio São Francisco), floresta estacional semidecidual, floresta perenifólia ribeirinha, 
formações rupestres (como vegetação hiperxerófila), formações savânicas (como o 
cerrado), entre outras, possuindo cerca de 1072 espécies vegetais. Associado a cada uma 
destas tipologias, encontramos uma grande diversidade da fauna: cerca de 56 espécies 
de mamíferos, 332 espécies de aves, 25 espécies de anfíbios, 27 espécies de répteis, 68 
espécies de peixes, 99 espécies de borboletas e 116 espécies de abelhas foram 
encontradas durante os levantamentos de campo da AER.  

As cavernas foram definidas como o principal atrativo turístico da Unidade. Foram 
estabelecidos seis roteiros de visitação com diferentes graus de dificuldade e que 
englobam as seguintes cavidades e feições cársticas: Lapa do Rezar, Abrigo do 
Malhador, Gruta do Janelão, Dolina dos Macacos, Gruta Bonita, Lapa do Índio, Lapa 
dos Desenhos, Lapa dos Troncos, Lapa dos Cascudos, Arco do André, Lapa do Caboclo 
e Lapa do Carlúcio.   
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2 - JUSTIFICATIVA 
 

Os estudos para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Nacional Cavernas do 
Peruaçu geraram diversas informações sobre a região da Unidade de Conservação. 
Entretanto, a quantidade e complexidade dessas informações tornam difícil sua 
disponibilização, até mesmo para os servidores da Unidade. Assim sendo, para efetivar 
e potencializar o uso das informações geradas pelo Plano de Manejo, bem como aquelas 
coletadas por pesquisadores e próprios funcionários do Parque; é fundamental a 
elaboração de um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG).  
Segundo MEDEIROS & CÂMARA (1996), o geoprocessamento constitui a disciplina 
do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 
de informação geográfica, influenciando de maneira crescente as áreas de cartografia, 
análise de recursos naturais, transportes, comunicações, energia e planejamento urbano 
e regional. Os SIGs, considerados ferramentas computacionais de geoprocessamento, 
permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e criar 
bancos de dados georreferenciados, possibilitando ainda a produção de documentos 
cartográficos. Os SIGs armazenam a geometria e os atributos dos dados que estão 
georreferenciados – localizados na superfície terrestre e representados numa projeção 
cartográfica. Os dados tratados em geoprocessamento têm como principal característica 
a diversidade de fontes geradoras e de formatos apresentados.  
Sabendo-se que o crescimento econômico é desejado por quase todas as sociedades 
humanas e que qualquer projeto desenvolvimentista provoca alterações ao meio 
ambiente; é imperativo que sejam fomentados pelos diversos atores públicos, 
econômicos e sociais a busca constante de instrumentos de planejamento e controle 
ambientais cada vez mais eficazes que possam acompanhar a velocidade das 
interferências antrópicas. 
Considerando que as necessidades de planejamento, controle e gestão ambientais pelos 
agentes públicos são cada vez mais crescentes em todas as áreas do conhecimento, a 
correta implementação de geotecnologias e de sistemas de informação geográfica vêm à 
atender essas demandas, uma vez que detêm as habilidades de integrar informação e 
ajudar à tomada de decisões, contando com as características essenciais de referência 
espacial e análise de dados (PEIXOTO, 2004). O roteiro metodológico publicado pelo 
IBAMA & GTZ (1999), prevê o uso de um sistema de informação responsável pelo 
registro e sistematização dos dados e das informações geradas em todas as etapas de 
elaboração e implementação do plano de gestão de unidades de conservação. Dados 
diversos como fotografias aéreas, bases cartográficas digitais, imagens de satélite, 
documentos digitais, dados especiais, cadastros, entre outros, integram o sistema. 
Para a implementação do sistema de informação, segundo o Roteiro, devem ser 
utilizadas ferramentas computacionais que integram Sistemas Gerenciadores de Banco 
de Dados (SGBD),Internet e SIGs, sendo este último considerado um instrumento 
fundamental, uma vez que a maior parte dos dados são espaciais. 
Isto posto, a elaboração e implementação de um Sistema de Informações 
Georreferenciadas auxiliará sobremaneira a tomada de decisões para a gestão do PNCP, 
otimizando o uso de recursos financeiros e humanos. 
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 3 - OBJETIVOS    
 
O presente trabalho teve como objetivo principal: Elaborar uma proposta de Sistema 
de Informações georreferenciadas para auxiliar a tomada de decisões na gestão do 
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Como objetivos específicos pretendeu-se: 
 

• Identificar quais tipos de informações são importantes para comporem o 
SIG. 

• Elaborar modelo de formulário de coleta de dados para cada tipo de 
informação. 

• Estabelecer relações entre as informações levantadas e os problemas 
indicados pelo Plano de Manejo da Unidade. 

• Exemplificar o uso do SIG escolhendo algum tema cuja análise possa ser 
auxiliada pelo  uso do mesmo.   

 
 
4 - METODOLOGIA 
 
 
Para se identificar quais tipos de informações ambientais seriam mais importantes 

para fazer parte do SIG, foram consultados os encartes 3 e 4 do Plano de Manejo da 
Unidade; além dos dados de focos de calor disponíveis no site do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE). Essas informações foram divididas em dois grupos: 
Diagnóstico Ambiental e Mecanismos de Gestão. Do primeiro grupo fazem parte todas 
as informações relacionadas aos atributos sócio-ambientais pré-existentes na região do 
PNCP. Estas foram divididas em três subgrupos, respeitando-se a nomeclatura adotada 
pelo Plano de Manejo: Meio Físico; Meio Biótico e Meio Antrópico. O outro grupo de 
informações foi denominado “Instrumentos de Gestão”. Refere-se a todos os 
mecanismos e instrumentos passíveis de serem utilizados pela administração da 
Unidade objetivando que a mesma atinha seus objetivos de criação e aqueles definidos 
em seu Plano de Manejo.   
As informações foram organizadas num modelo Lógico. Segundo DAVIS JR. (1998), 
um modelo de dados é definido como sendo um conjunto de conceitos usados para 
descrever a estrutura e as operações em um banco de dados. O modelo de dados procura 
sistematizar o entendimento que as pessoas têm a respeito de objetos e fenômenos do 
mundo real, visando representá-los em um sistema informatizado. Porém, durante a 
definição do modelo conceitua, deve-se preocupar para que este não seja 
demasiadamente simples, para que posteriormente alguns aspectos não possam 
ser analisados, e ao mesmo tempo, preocupar para que o mesmo não seja complexo de 
tal maneira que resulte em um sistema lento, difícil e caro de se manter. No final da 
construção do modelo de dados, o resultado deve ser conciso, porém completo e 
inteligível, para que o sistema seja desenvolvido atendendo às necessidades do usuário. 
DAVIS JR. (1999) ainda cita que várias técnicas e metodologias vêm sendo 
desenvolvidas para a criação dos modelos de dados. Iniciou-se com a técnica do modelo 
Entidades - Relacionamentos (ER), conhecida mundialmente. Esta técnica expandiu-se 
para aplicações em modelos geográficos, surgindo o OMT – Object Modeling 
Techinique, que utiliza conceitos de orientação a objetos. 
O modelo OMT-G foi proposto inicialmente por BORGES (1997) e é uma técnica 
orientada a objetos voltada para modelagem de aplicações geográficas para trabalhar 
elementos no nível de representação. Baseia-se em três conceitos principais: classes, 
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relacionamentos e restrições de integridade espaciais. Possui primitivas que permitem 
modelar a geometria e a topologia dos dados geográficos, oferecendo suporte a várias 
estruturas topológicas. Além disso, o modelo OMT-G também permite a especificação 
de atributos alfanuméricos e métodos associados para cada classe. Como pontos fortes, 
pode-se citar sua expressividade gráfica e sua capacidade de representação, uma vez que 
anotações textuais podem ser substituídas pelo desenho de relacionamentos explícitos, 
representando assim a dinâmica de interação entre os objetos espaciais e não espaciais 
Dessa forma, pode-se dizer que Classes e relacionamentos são as primitivas básicas que 
são usadas para criar esquemas de aplicações com o modelo OMT-G. Para isso, o 
modelo OMT-G propõe o uso de três diferentes diagramas no processo de construção de 
uma aplicação geográfica : diagrama de classes, de transformação e de apresentação. 
Na construção desse projeto, utilizou-se o diagrama de classes, o qual é usado para 
descrever a estrutura e o conteúdo de um banco de dados geográfico, onde todas as 
classes são especificadas, juntamente com suas representações e relacionamentos. A 
partir desse diagrama, é possível derivar um conjunto de restrições de integridade 
espaciais que devem ser observadas na implementação. 

Para se manter o controle das informações disponíveis e permitir um monitoramento 
futuro das mesmas, foi proposto um modelo de planilha para organizar os arquivos 
gerados pelo plano de manejo na forma de metadados . Nesse arquivo existem campos 
para os atributos para cada tipo de informação, tais como: Código do arquivo, data da 
coleta, formato, breve descrição, escala, origem, responsável técnico, etc. 

Para padronizar a coleta de dados do SIG, foi proposto o desenvolvimento de  uma 
planilha de específica para cada tipo de informação. Como exemplo, será apresentado a 
planilha para a informação “ registro de fauna”. 

Finalmente, para exemplificar o uso do SIG, foi feita uma análise de densidade dos 
focos de calor no interior da Unidade considerando os últimos oito anos. O objetivo era 
definir  regiões críticas para a ocorrência de incêndios florestais. Para tal, utilizou-se o 
software Arc Gis. Inicialmente foi criado um bufer de 10 km a partir dos limites do 
Parque Nacional. Esse bufer foi transformado em raster e a análise foi limitada a ele. A 
partir daí, para cada ano, também foram criados bufers de 200 m para cada foco de 
calor.  Foi feito uma análise de densidade considerando os focos, obtendo-se áreas de 
maior concentração destes. Em seguida, a imagem foi reclassificada, obtendo como 
resultado, áreas onde ocorreram focos, e áreas em que não ocorreram. Esse mesmo 
processo foi repetido para cada ano. Considerando todos os anos, foi feita uma análise 
de freqüência de ocorrência de focos de calor, por região (bufer de 200m). As áreas em 
que se registrou focos de calor em pelo menos dois anos foram consideradas críticas. A 
partir daí, foi feito um zoneamento de risco de incêndio, em que quanto mais próximo 
das áreas críticas, maior a probabilidade de ocorrer um foco de calor. 

 
 5 - RESULTADOS 
 
 5.1.1-  Informações Importantes para comporem o SIG: 
 
5.1. 2- Diagnóstico Ambiental:  
 
O  Plano de Manejo do parque Nacional apresentou as informações socioambientais 

da região da Unidade divididas em três categorias: Meio físico, Meio Biótico e Meio 
Antrópico. Para o meio Físico, foram apresentados dados em formato Shape File dos 
seguintes atributos: Tipos de Solo; Uso do Solo; Clima; Elevação; hidrografia, etc. Para 
o Meio Biótico foram apresentados dados sobre a cobertura vegetal e áreas importantes 
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para a conservação de diversos grupos faunísticos como aves, mamíferos, répteis, 
insetos, etc. Já o meio Antrópico apresentou informações relativas às sedes das 
propriedades rurais; estradas e  áreas urbanas. 

 
5.1.3 - Instrumentos de Gestão: 
 
Foram consideradas instrumentos de gestão, todas as informações cujo 

conhecimento possa auxiliar a equipe da Unidade a fazer com que ela cumpra seus 
objetivos de criação.  Elas foram divididas em dois grupos: Instrumentos de Gestão 
propriamente ditos; tais como os limites municipais; os limites das Unidades de 
Conservação e o Zoneamento proposto pelo Plano de Manejo. O outro grupo foi 
denominado Informações para Monitoramento, cujo o controle é vital para a 
mensuração da efetividade da implementação da Unidade de Conservação. Pertencem a 
este grupo as seguintes classes: Registro de Fauna; Cavernas, sítios arqueológicos; 
atrativos turísticos; pesquisas científicas; estruturas administrativas; focos de calor e 
danos ambientais. Este último foi dividido em subclasses, a saber: Degradação 
ambiental, tais como erosões e mineração; Impactos na Fauna tais como caça, comércio 
ilegal, pesca e Impactos contra a Flora, tais como queimadas, corte seletivo de madeira 
e  desmatamento. A figura 1 apresenta um exemplo de mapa que pode ser construído 
com as informações levantadas pelos estudos do Plano de Manejo. 

 
5.1.4 - Modelo Conceitual para a Base de Dados 
 
 
O modelo Conceitual para a Base de Dados em OMTG foi elaborando segundo a 

divisão em grupos de informações acima descrita (fig. 2 e 3). Algumas informações 
foram dividias em Geo-campos e geo-objetos, sendo classificadas como linhas, áreas, 
ou pontos. Essas classificações foram representadas de forma gráfica por traços, 
quadrados e estrelas respectivamente. Para o grupo “Diagnóstico Ambiental”, 
estabeleceu-se que todas as informações estão ligadas aos “Limites das UCs”. Os 
diagnósticos dos Meios Físico, Biótico e Antrópico possuem uma relação 
georreferenciada com esses limites, e possuem para cada um, outros conjuntos de 
informações específicas. Já para o Grupo “Gestão Ambiental”, os limites das UCs 
também foram considerados como a base para se estabelecer relações com todos os 
outros tipos de informação. Estas foram divididas em três subgrupos, a saber: Limites 
Municipais; Zoneamento e Monitoramento Ambiental. Esses subgrupos tem uma 
relação georreferenciada com os Limites das UCs, e possuem os grupos de informações 
específicas. De acordo com o modelo OMTG, todas foram consideradas sobrepostas 
parciais, pois não são exclusivas dos limites das UCs e não representam a totalidade das 
informações que se poderiam coletar para a região. 
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5.1.5 – Organização dos Metadados 
 
Visando manter um maior controle sobre a quantidade, origens, formatos e 

responsáveis pelas informações do SIG, foi proposto um formulário para cadastramento 
de seus principais parâmetros. Este formulário deverá ser usado posteriormente como 
referência para ser usado em qualquer programa de gerenciamento de bancos de dados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.6 – Coleta de Dados 
 
Para exemplificar a padronização na coleta de dados de um tipo de informação, foi 

elaborado um formulário para o registro de Fauna:  
 
 

REGISTRO DE FAUNA Nº Data: Hora:      
Nome Popular: Nome científico: 
Localidade: 
Coordenadas UTM: X Y Datum: 
Quantidade: ( )1 indivíduo ( ) casal (  ) Família (  )bando  
Tipo de 
Evidência: 

()Visualização 
direta 
 

( ) olho nu ( ) binóculo Fotografia ( )Sim ( ) Não 

Vestígio: ( ) som ( )fezes  ( ) escamas ( ) penas ( ) pele( ) pegadas ( ) rastros (  ) tocas ( 
)ninhos 

( ) ovos  (  ) marcas  
Observações: 
 
 
 
 

 

Código:____.  Nome____________________________________________________________  
Tipo: (  )Vetor (  )Raster (  ) Tabela  - Software: ( )ArcGis (  ) Access (  ) Outro:________________  
Formato: (  ) Shapefile  (  ) GeoTif (  ) Grid  (  ) MDB 
Progessão: ( ) UTM ( ) Geográfica Lat/Long  Datum: ( ) SAD 69 ( ) Córrego Alegre ( ) WGS84 
Fuso:___________Escala_____________________   
Fonte:_____________________________________________________________________ 
Data:____________ Técnico Responsável: ________________________________________ 
Descrição: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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5.1.6 - Exemplo de utilização do SIG para a gestão da Unidade de Conservação: 
 
Observando-se a sobreposição dos focos de calor com os limites do Parque 

Nacional, pôde-se constatar que poucos deles ocorreram no interior da Unidade. 
Também é possível observar que a concentração de focos mudou consideravelmente de 
um ano para o outro (figura 3).  

Após a análise de densidade utilizando-se esses mesmos dados, foram definidas sete 
áreas críticas em que a ocorrência de incêndios foi mais freqüente.  A partir da distância 
dessas áreas, gerou-se um diagrama de faixas em que quanto mais próximo, maior a 
probabilidade de ocorrência de um foco de calor (Figura 4).  
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Figura 3 – Exemplo de mapa que se pode construir com as informações Levantadas pelos estudos 
 do Plano de Manejo do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e técnicas de geoprocessamento. 
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Figura 4 – Outro exemplo de mapa que pode ser construído utilizando-se ferramentas de geoprocessamento, 
 as informações levantadas pelo Plano de Manejo,  dados adquiridos de outras fontes (Site do INPE) ou pelos 
próprios funcionários da Unidade. No caso são apresentados os focos de calor registrados para a região do 
PNCP entre os anos de 2001 e 2008. 
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Figura 5 – Exemplo de análise que pode ser feita utilizando-se técnicas de geoprocessamento .  
 Pontos próximos as regiões vermelhas tem maior probabilidade de ocorrência de incêndios  
do que em regiões tendendo para o verde. 
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6 - DISCUSSÃO 
 
A elaboração do Plano de Manejo do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu 

representou um grande avanço para a implementação da Unidade de Conservação, mas 
também lançou um novo desafio. Quanto mais se sabe a respeito dos aspectos 
ambientais de uma área protegida, maior é a quantidade de demandas que surgem, 
obrigando a equipe da Unidade a eleger prioridades para as ações. Esta tarefa torna-se 
ainda mais difícil, uma vez que os recursos financeiros, humanos e infra-estrutura para 
gerenciar uma UC geralmente estão muito aquém do que seria considerado razoável. 
Nesse sentido, o uso de um SIG pode proporcionar mais conforto à administração do 
Parque para a tomada de decisões já que os parâmetros a serem monitorados podem ser 
melhor visualizados e relações entre eles estabelecidas.  

A organização do modelo Conceitual em OMTG permitiu a compreensão de como 
as informações essenciais para a gestão do Parque estão organizadas, os 
relacionamentos entre elas, e como novos dados devem ser acrescentados. Após analisar 
o modelo, mesmo uma pessoa que não tenha participado do processo de elaboração do 
Plano de Manejo, e que não conheça a região, será capaz de entender como proceder 
quando precisar de uma determinada informação específica sobre a região. Com relação 
à  novas informações,  a padronização dos formulários de coleta é fundamental para que 
o Banco de Dados se mantenha organizado. Somente assim será possível fazer 
quaisquer análises sobre os parâmetros monitorados, pois os dados terão sido coletados 
sempre da mesma forma. Uma vez definido o modelo de Organização dos Dados, é 
fundamental a escolha de um Software para armazenar e gerenciar essas informações. É 
necessário que a Unidade disponha de equipamentos de hardware compatíveis com as 
exigências do programa, e que a equipe seja capacitada para operá-lo.  

Com relação ao uso do SIG, mesmo que ele esteja montado e disponível, é 
necessário cautela na realização das análises. As possibilidades são muitas, mas o 
conhecimento sobre os parâmetros que se está analisando e sobre a região são 
fundamentais. No caso dos focos de calor, o Programa Arc Gis foi utilizado para gerar 
áreas de maior frequência de ocorrência de incêndios. Essas áreas se distribuíram 
principalmente na região Oeste do Parque. A explicação mais provável para essa 
distribuição está relacionada à principal causa de incêndios na região : O fato dos 
moradores locais fazerem uso do fogo para preparar a terra para as lavouras. A maior 
concentração de famílias de pequenos agricultores está na porção oeste do Parque, o que 
explicaria a maior concentração de focos de calor naquela região. Por outro lado, os 
dados de focos de calor também mostraram que a concentração destes varia muito de 
ano para ano. Além disso, 8 anos não é uma série histórica suficientemente grande para 
avaliar um fenômeno que ocorre na grande maioria das vezes por ação antrópica.  Dessa 
forma, o fato da análise de densidade ter indicado algumas áreas com maior freqüência 
de ocorrência de incêndios não significa que as outras áreas devam ser deixadas em 
segundo plano, pois um simples foco de calor pode se transformar num incêndio e se 
propagar por uma grande região. Entretanto, se for necessário definir áreas que 
mereçam atenção especial da equipe da unidade visando prevenir e combater incêndios 
florestais, com certeza a porção Oeste deverá ser uma delas.  

 O presente trabalho representa um primeiro exercício para a construção de um 
Sistema de Informações Georreferenciadas para a gestão do PARNA e APA Cavernas 
do Peruaçu. O próximo passo seria a apresentação dessa proposta à equipe do Parque e 
demais responsáveis da instituição que administra a Unidade. Assim seriam discutidas 
sugestões, correções e adequações à proposta de SIG, de forma que ele possa ser 
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realmente um instrumento de  apoio a tomada de decisões para a Gestão das Unidades 
de Conservação. 
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