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INTRODUÇÃO 

O Parque Arthur Thomas, é um dos poucos remanescentes de florestas 

nativas da região, preservado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná 

(Companhia responsável pelo loteamento das terras desta região), que aproveitou o 

potencial hidráulico do Ribeirão Cambé para instalar a primeira Usina Hidrelétrica do recém 

criado Município de Londrina, a qual foi inaugurada em 08 de fevereiro de 1939, 

funcionando por 28 anos, sendo desativada em 10 de outubro de 1967. 

Em 1975, o então Prefeito José Richa, solicitou junto à Companhia 

Melhoramentos a doação deste espaço, para ser destinado à preservação e ao lazer 

público. Esta doação se concretizou em 10 de dezembro de 1975, dentro dos seguintes 

termos: ”Preservar a vegetação natural existente e a ecologia, não podendo ser transferida 

ou cedida, nem mudar a destinação sob qualquer pretexto”. A área inicialmente doada foi de 

60,25 hectares, expandindo-se através de desapropriações de áreas vizinhas, totalizando, 

atualmente, 85,47 hectares. Este espaço ficou no abandono e exposto à todo tipo de 

dilapidação de seus recursos até o ano de 1987, quando recebeu infra-estrutura mínima 

para a visitação pública. O parque contou até mesmo com um mini-zoológico em seu 

interior, que, devido às péssimas condições de manutenção dos animais, foi desativado. 

O Parque Arthur Thomas abriga em seu interior uma fauna diversa, 

representativa do ambiente pretérito. Podemos destacar como “atração” o Macaco Prego 

(Cebbus apela L.), que possui dezenas de indivíduos (tornando-se até mesmo um problema, 

devido ao tamanho do parque), e as capivaras que podem ser vistas margeando o lago. 

Destaca-se também a presença de quatis, tatus, pacas, cutias, jabotis, lebres, lagartos teiu-

teiu, cágados, sapos, pererecas, rãs, gambás, ouriços, dentre outros. Conta também com 

aproximadamente 78 espécies de aves distribuídas em 35 famílias (Prefeitura Municipal de 

Londrina, 2004). 
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Segundo Dolibaina, 1992 (apud Prefeitura Municipal de Londrina 0, 2004): 

“A coleção botânica referente ao Parque Arthur Thomas, conta com 

aproximadamente 900 registros no Herbário da Universidade Estadual de 

Londrina, dos quais 90% encontram-se identificados a nível específico. 

Estão distribuídos em 73 famílias representadas por 333 espécies de 

diversos hábitos: 69 herbáceas (20,72%), 80 arbustivas (24,03%), 103 

arbóreas (30,93%), 76 lianas (22,82%) e 5 epífitas (1,50%)...”. 

A área, foco deste estudo, está inserida no espaço urbano do Município de 

Londrina (Figura 1), e vem sofrendo diversos impactos ambientais, tanto físicos quanto 

biológicos. A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cambé à montante do Parque, nasce e 

atravessa a área urbana do Município de Londrina, recebendo galerias de águas pluviais, 

esgotos clandestinos (comerciais, industriais e domésticos) e resíduos sólidos, infelizmente 

uma realidade não só desta bacia hidrográfica urbana, considerando que é uma constante 

da civilização humana. 

A IMPORTÂNCIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A natureza exerce um grande fascínio nos seres humanos, algo idílico, 

remetendo à percepção do paraíso, da fantasia, do prazeroso, porém, o homem 

invariavelmente (dependendo de sua cultura), na prática tem uma relação conflituosa com 

seu meio, principalmente quando este meio é constituído de “florestas selvagens”, pois há a 

necessidade ancestral de se viver em savanas, áreas abertas e clareiras. A necessidade de 

construir o meio, transformá-lo de forma que garanta a sobrevivência da espécie – mesmo 

que isso seja prejudicial a longo prazo – é primordial no inconsciente coletivo. Drew 0 (1986) 

corrobora com esta percepção afirmando que “o homem não é uma criatura racional, 

embora haja quem pense o contrário. Suas atitudes para com a terra e suas reações ao 

ambiente têm variado através do tempo e ainda variam entre regiões e culturas”. 

O mundo moderno sofreu um grave desequilíbrio em conseqüência da 

ação do homem, que tende não só para a eliminação da vida selvagem, como também para 

a destruição da harmonia do meio ambiente onde está destinado a viver. 

Estima-se que as extinções estejam ocorrendo centenas de vezes mais 

rapidamente após a ascensão da cultura humana e principalmente do capitalismo, em 

relação às taxas contidas nos registros fósseis. Estas altíssimas taxas de extinção, refletem 

perfeitamente o quão depredatório tem sido a intervenção humana na natureza, 

desvendando nossa consciência para os malefícios que provirão de nossos atos egoístas 

frente ao meio em que vivemos. A partir da década de 70 do século passado os dirigentes 

políticos influenciados pelos temores científicos e pressionados pelos grupos ambientais, 

 2769



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

deram início a avanços mais significativos no rumo de preservação e manejo racional do 

meio ambiente, ainda que tímida, esta “iniciativa” tem assegurado em torno de 5% de áreas 

de preservação em todo o mundo, Terborgh; Schaik 0 (2002) complementam que: 

“existe uma ampla aceitação da idéia de que a humanidade tem a 

obrigação moral de dividir o planeta com outras formas de vida. Essa 

obrigação moral tem sido reconhecida por no mínimo 80% dos governos 

do mundo, sob a forma de áreas protegidas legalmente constituídas.” 

Apesar de estar longe do “ideal” conservacionista, essas medidas se 

apresentam como um bom começo, que deve ser amplamente trabalhado no consciente 

coletivo, através principalmente da Educação Ambiental, da conscientização da inserção 

antrópica no meio ambiente como peça desta delicada engrenagem. 

Os recursos renováveis estão comprometidos, fato particularmente grave 

no momento em que as populações humanas aumentam a uma velocidade crescente, e em 

que as necessidades tornam-se cada dia mais consideráveis; pois, algumas de suas 

atividades parecem conter nelas próprias, os germes da destruição da espécie humana. 

O homem degrada as terras, dando inadequado tratamento aos solos, 

espalhando pesticidas e envenenando o planeta com os resíduos de uma evolução 

tecnológica. No entanto, deveria tomar consciência do fato de que não tem nem o direito 

moral, nem o interesse material de conduzir uma espécie animal ou vegetal à extinção; há 

que se repensar uma verdadeira forma de reconciliação entre o homem e a natureza, que é 

desejável para que a humanidade possa viver de acordo com as leis naturais, das quais, até 

certo ponto, não pode se libertar. 

Segundo Dorst 0, em 1973, “a preservação do capital natural, incluindo o 

conjunto dos animais e dos vegetais, constitui, assim, o primeiro dever da humanidade 

moderna”. 

Theodore Roosevelt (apud Dorst 0, 1973) coloca que: 

“(....) Afinal, enriquecemo-nos pela utilização pródiga dos nossos recursos 

naturais e podemos com razão, orgulhar-nos do nosso progresso. Chegou 

porém, o momento de refletirmos seriamente sobre o que acontecerá 

quando as nossas florestas tiverem desaparecido, quando o carvão, o ferro 

e o petróleo se esgotarem, quando o solo estiver ainda mais empobrecido, 

levado para os rios, poluindo as águas, desnudando os campos e 

dificultando a navegação.” 
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O problema da questão ambiental é antigo e inerente ao homem e à sua 

ação modificadora sobre a natureza. Após a Revolução Industrial a intensificação dos 

processos produtivos originou um desequilíbrio ambiental que atingiu a maior parte dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos. 

Portanto, discutir a questão ambiental significa tratar as questões 

complexas advindas da industrialização, da pobreza e do desenvolvimento; até porque, hoje 

em dia a educação ambiental não se limita a apontar os mecanismos de desequilíbrio da 

natureza, mas revela também os interesses de diferentes grupos sociais frente aos 

problemas ambientais. 

A questão ambiental começa a se consolidar para o processo educativo 

com o advento da Conferência de Estocolmo, em 1972, e as complexidades dessas 

questões decorrem do fato dela se inscrever na interface da sociedade com o seu outro 

lado, a natureza. 

Para RIBEIRO et al. 0 (1991): 

 “A idéia do homem como elemento da natureza é recente no mundo 

ocidental. Esta idéia tem seus fundamentos no Darwinismo, que descrevia 

o homem como uma forma de vida sobre a terra e não como um ser 

dominante. As alterações prejudiciais ao ambiente resultante das 

atividades humanas, desembocaram na atual concepção ecológica, na 

qual o homem não passa de um mero componente do ecossistema 

geográfico”. 

A nossa sociedade, por estar estruturada em sistema capitalista, por si 

mesma dificilmente resolveria todos os problemas de ordem ambiental, uma vez que isso 

afetaria em grande parte os processos produtivos, porém, acredita-se que para isso haja 

necessidade de uma consciência social onde a escola deva ser considerada como veículo 

ou um meio para essa aquisição. 

Por outro lado, o ser humano em face da necessidade de dispor de áreas 

de recreação e lazer, também, acabou por criar áreas de conservação e preservação; 

através das suas atividades, sempre exerceu influências sobre o ambiente em que vive. 

Essa intensa utilização dos recursos naturais do meio em que vive, 

encontra-se paralelamente, à questão da necessidade que o homem, enquanto ser, tem de 

se relacionar com seu meio. Esse relacionamento pode se dar através do contato com áreas 

de lazer, de conservação e até mesmo de preservação. Essa busca de contato com seu 

meio se faz notar, quando se observa a freqüência de saída de indivíduos dos centros 
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urbanos nos finais de semana, para áreas mais tranqüilas, como acampamentos, litorais, 

etc. 

Grande parte da população das cidades procura áreas verdes como 

parques, reservas, lagos, lagoas e outros mais, que possam lhe proporcionar, aquilo que 

não se tem durante a semana de trabalho: tranqüilidade e descanso em lugares mais 

aprazíveis. 

A própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, capítulo II, 

coloca que: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho e o lazer (....)”. Sendo 

assim, o acesso ao lazer representa um dos fatores, entre outros como os sociais, políticos 

e econômicos, que condicionam e promovem a melhoria da qualidade de vida do ser 

humano, a partir do momento em que este “tempo livre” conquistado para lazer, seja 

direcionado ao relax dos indivíduos. 

As praças, os bosques, os parques, as áreas de recreio, são ambientes 

próprios, onde o ser humano tem a possibilidade de descanso; trazem em seu bojo todo um 

espaço que vem representar esta busca incessante do homem com o seu eu; cada árvore, 

cada banco, cada animal, cada pássaro que ali convive, tem sua razão de ser, tem a sua 

história, contribuindo para enriquecer os momentos de lazer. 

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA 

O Parque Arthur Thomas localiza-se no Município de Londrina, Estado do 

Paraná, Brasil, entre 23º 15’ e 23º 30’ de Latitude Sul e 51º 15’ e 51º 00’ de Longitude 

Oeste. Situa-se dentro do perímetro urbano (Figura 1), no curso médio do Ribeirão Cambé, 

sendo drenado neste trecho pelos Córregos Pizza, Monjolo e Bem-te-vi (margem direita) e 

Carambeí, Picapau e Tico-Tico (margem esquerda). 
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FIGURA 1 – Localização do Parque Arthur Thomas em relação à área urbana do 
Município de Londrina. 

A região Norte do Estado do Paraná, onde está localizada Londrina e por 

sua vez o Parque Arthur Thomas, esta inserida no Terceiro Planalto Paranaense, 

caracterizado por espessos derrames de lavas básicas muito compactas do “trapp” do 

Paraná, que remontam a era mesozóica, e arenitos eólicos denominados São Bento 

“intertrapp” (Maack 0, 2002). Além delas, há intrusões de rochas diabásicas em diques e 

diabásios periféricos, de grande importância para o relevo da região que, por influência dos 

derrames basálticos, apresenta como forma topográfica predominante, elevações de topo 

achatado e encostas pouco abruptas e seccionadas pelos cursos d’água, formando 

espigões. Sua estrutura apresenta uma leve inclinação de leste para oeste em direção ao 

Rio Paraná. Por outro lado, o relevo do Município de Londrina apresenta um suave declive 

de oeste para leste (direcionando a drenagem para o Rio Tibagi). Sua altitude média varia 

de 400 a 800 metros. O sítio urbano está assentado sobre um espigão cuja altitude varia de 

520 a 620 metros e corta a cidade no sentido leste-sudoeste-nosdeste. 

Quanto ao clima da região Norte paranaense, é definido através das 

classificações de Koppen. Segundo essa classificação, cuja sistemática se fundamenta nos 
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regimes térmico e pluviométrico e na distribuição das associações vegetais, aparece como 

pertencente ao tipo climático Cfa, ou seja, clima subtropical úmido, com chuvas em todas as 

estações, podendo ocorrer seca no período de inverno. 

O regime pluviométrico de Londrina apresenta um total médio em torno de 

1615 mm. Os meses mais chuvosos são dezembro e janeiro (média acima de 220 mm), e o 

menos chuvoso é o mês de agosto (média de 58 mm). 

A vegetação é o reflexo da interação de um conjunto de fatores naturais, 

entre os quais figuram-se notadamente a altitude, latitude, clima e a formação pedológica. 

Segundo o Atlas do Estado do Paraná 0 (1987) a distribuição das áreas de mata do Paraná 

segue, em linhas gerais, a distribuição das principais zonas climáticas do Estado, de acordo 

com Koppen. 

A cobertura vegetal da área de estudo se caracteriza como Mata Pluvial-

Tropical dos Planaltos do interior, e se desenvolve sobre solos férteis de Argissolos, 

provenientes da decomposição das lavas básicas da camada do “trapp”. Essa Mata Pluvial-

Tropical da parte Norte do Terceiro Planalto do Paraná e de seus vales fluviais, representam 

uma variação da Mata Pluvial-Tropical do Litoral (Maack 0, 2002). 

As boas características do solo permitiram o desenvolvimento de uma 

pequena vegetação compacta e exuberante. Sob esta vegetação, os solos acham-se 

recobertos de serrapilheira, constituída de galhos, folhas e frutos ressequidos ou em 

decomposição. 

A Floresta Perenifólia ocorre nos mais diversos tipos de solos, como 

Argissolos, Nitossolos e Latossolos. Os solos geralmente apresentam perfis profundos, com 

boas propriedades físicas e alta capacidade de retenção de água. 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

As áreas naturais sob proteção do Poder Público são chamadas Unidades 

de Preservação, e podem ser classificadas como: Parques, Reservas Biológicas, Reservas 

Florestais, Estações Ecológicas, Áreas Naturais Tombadas e Áreas de Proteção Ambiental 

(Ornelas 0, 1991). 

• Parques Nacionais: são áreas geográficas extensas e delimitadas, 

dotadas de atributos naturais e excepcionais, objeto de preservação 

permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e 

indisponibilidade no seu todo. 
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• Parques Estaduais: são áreas de porte considerável, contendo 

formações ou paisagens de características naturais relevantes; onde 

espécies de plantas ou animais, sítios geomorfológicos e habitats, são 

de grande interesse científico, educacional ou recreacional. Geralmente 

abrangem mais de 1000 hectares, susceptíveis de manejo em um 

estado natural ou quase natural. 

• Reservas Biológicas: são áreas que possuem ecossistemas importantes 

ou característicos, ou espécies de flora e fauna de importância 

cientifica. Em geral não comportam acesso ao público, não possuindo 

belezas cênicas significativas ou vlores recreativos. 

• Reservas Florestais: geralmente trata-se de áreas extensas não 

habitadas, de difícil acesso e em estado natural, das quais ainda se 

carece de conhecimento e tecnologia para o uso racional de seus 

recursos, ou quando a carência de recursos humanos e financeiros 

impedem investigações de campo, avaliação e o seu desenvolvimento 

no momento. 

• Estações Ecológicas: são áreas representativas de ecossistemas 

brasileiros, destinadas a realização de pesquisas básicas e aplicadas de 

ecologia, a proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da 

educação conservacionista. 

• Áreas Naturais Tombadas: são áreas que, pelo seu valor histórico, 

arqueológico, turístico ou cientifico, passam a sofrer restrições de uso 

que garantam a preservação de suas características. 

• Áreas de Proteção Ambiental: são áreas declaradas assim com o 

objetivo de proteger valores ambientais significativos, assegurar o bem 

estar das populações humanas e ou melhorar as condições ecológicas 

locais. 

Todas estas unidades de preservação visam proteger os recursos naturais, 

sendo a diferença básica entre elas, proteção mais rigorosa em umas mais do que em 

outras, devido a importância do que se está preservando. No caso dos Parques Nacionais e 

Estaduais e das Áreas de Proteção Ambiental, é permitido o acesso público para promover 

Educação Ambiental e recreação. Quanto às Reservas Biológicas e Florestais, estas não 

comportam acesso público, como já foi exposto acima. Já as Áreas Naturais Tombadas 

fazem restrições ao seu uso, bem como as Estações Ecológicas, que devem ter no mínimo, 
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90% de sua área destinada a preservação integral da biota. Na área restante, poderá ser 

autorizada realização de pesquisas. 

No caso do Parque Arthur Thomas, essa unidade foi definida, conforme a 

Lei Municipal nº 2.564 de 17/09/1975, como “uma área que deverá ser preservada 

ecologicamente e servir de área de lazer”, mas o que se pode definir como “preservar 

ecologicamente” quando se tem, ao mesmo tempo, uma área de lazer e preservação 

ocupando o mesmo espaço? 

O manejo monitorado do Parque Arthur Thomas, se faz presente e 

necessário, para que as propriedades naturais desta área não percam suas qualidades 

ambientais, com o uso desordenado do parque. E o manejo serve também, para organizar o 

acesso público a essa área, para que a população possa manter uma relação de contato 

direto com a natureza, com intuito de entendê-la melhor, conhecer suas leis, conservá-la e 

preservá-la conscientemente; pois, um dos objetivos fundamentais de se permitir a presença 

humana em determinadas áreas específicas dentro das unidades de proteção ambiental, é 

promover a Educação Ambiental, como ponte de ligação entre o homem e natureza. 

UM OLHAR SOBRE O PARQUE ARTHUR THOMAS 

A deterioração da qualidade da água das bacias hidrográficas em cujas 

áreas se localizam as cidades, é algo freqüente na maioria dos países. A concentração de 

empreendimentos industriais nas margens das redes de drenagem, contribui para a 

elevação das cargas de sedimentos, efluentes e resíduos sólidos no sistema fluvial urbano. 

“Virtualmente, todos os aspectos do ambiente são alterados pela 

urbanização e a industrialização, inclusive o relevo, o uso da terra, a 

vegetação, a hidrologia e o clima (...) a exemplo, as alterações hídricas 

“(...) iniciadas na parte urbanizada de uma bacia hidrográfica poderiam 

produzir efeito a montante da corrente e ainda mais a jusante, 

possivelmente modificando o funcionamento de toda a bacia.” (Drew 0, 

1986). 

Pelo fato do Parque Arthur Thomas estar localizado à jusante da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Cambé, em seu curso médio, recebe uma alta carga de poluição 

ambiental, pois esta drena uma grande porção da região sul da cidade de Londrina, 

transformando-se, infelizmente, em um excelente escoadouro de efluentes e resíduos 

provenientes de atividades industriais, comerciais e domiciliares, que irão invariavelmente 

contribuir para a degradação e contaminação do frágil ecossistema do ambiente do parque. 

Porém, os impactos mais perceptíveis do ponto de vista visual, estão relacionados à 

ocupação das vertentes adjacentes à área de preservação, principalmente no lado norte-
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nordeste, ocupações irregulares que despejam seus esgotos nos afluentes e redes 

preferenciais de drenagem. Nesta área as vertentes apresentam uma declividade 

acentuada, conjugada a solos pouco espessos e afloramento de rochas (Figuras 2 e 3) 

aliados à expansão urbana desordenada (Figuras 4, 5 e 6), deficiências de planejamento 

adequado no uso do solo que resultam em impactos físicos (Figuras 7 e 8) e biológicos 

(Figura 9) na periferia do parque. 

 

FIGURA 2 – Vertentes com afloramentos rochosos e ocupações irregulares (favelas). 
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FIGURA 3 – Solo pouco espesso – afloramentos de grandes blocos de basalto. 

 

FIGURA 4 – Questões sócio-econômicas agravam a má utilização do solo e do 
espaço, intensificando a exposição de solos à erosão. 

 

FIGURA 5 – Terraplanagem dos terrenos na vertente, formando barrancos de 90 graus 
de inclinação, contribuindo para a intensificação da erosão. 
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FIGURA 6 – Terraplanagem dos terrenos na vertente, formando barrancos de 90 graus 
de inclinação, intensificando a erosão e colocando em risco construções acima dos 
cortes – observou-se várias rachaduras nos muros em destaque. 

  

FIGURA 7 – As águas pluviais de superfície (carregando grandes quantidades de 
sedimentos) são direcionadas pelos traçados das ruas para o Parque Arthur Thomas, 
provocando enormes rasgos (ravinas) na área de mata. 
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FIGURA 8 – As águas pluviais de superfície (carregando grandes quantidades de 
sedimentos) são direcionadas pelos traçados das ruas para o Parque Arthur Thomas, 

 

provocando erosões na área de mata. 

IGURA 9 – O desequilíbrio ambiental da região leva os animais (cobras, macacos, 
etc.) à invadirem residências próximas à procura de alimentos e/ou abrigo. 

 

F
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No interior do parque vem ocorrendo sérios problemas ambientais 

decorrentes da ausência de manejo e monitoramento ambiental adequados. No lago 

represado o assoreamento já se evidencia em grande escala (Figuras 10 e 11). 

 

FIGURA 10 – Lago artificial no interior do Parque, assoreado. Possivelmente este 
processo tenha sido acelerado pela utilização inadequada de suas vertentes. 

 

FIGURA 11 – Outro aspecto do lago artificial no interior do Parque, extremamente 
assoreado, chegando a formação de pequenas ilhas. 
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Por ocasião dos períodos chuvosos sempre ocorrem prejuízos pelo 

acúmulo da água, que provoca erosões, desmoronamentos e no início de 2004 ocasionou 

soterramento parcial da usina de energia elétrica que funcionou durante a década de 30. 

Embora o local estivesse desativado, havia a intenção por parte da AMA (Autarquia de Meio 

Ambiente), órgão da Prefeitura Municipal de Londrina, de retomar as atividades, resgatando 

o aspecto histórico (Figura 12). 

 

FIGURA 12 – A forte chuva provocou desabamento de terra que atingiu a usina de 
energia elétrica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema de conservação em vigor no Parque Arthur Thomas ainda se 

encontra longe de chegar a bom termo. Isso ficou evidenciado no decorrer deste trabalho 

pelo problemas ambientais enfocados. 

As terras do parque urgem pela conservação da biodiversidade e precisam 

ser adequadamente protegidas de um conjunto de forças destrutivas que ali vem atuando 

sistematicamente. Um Plano de Manejo adequado se faz necessário o mais rápido possível 

para se evitar mais danos e a atual gestão da Prefeitura Municipal parece estar imbuída 

desse propósito. 
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O Parque Arthur Thomas deverá atrair assim no futuro um maior número 

de visitantes do que atualmente. O uso público irá aumentar em resposta a um manejo 

orientado e programado. Salvar um parque como esse do declínio requer perseverança e 

vontade política, e todo esforço valerá a pena, pois trata-se de um dos mais belos cartões 

de visita da cidade de Londrina. 
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