
Turismo

Polución

Invasión de las especies

Percepciones locales

Modificaciones de los sistemas naturales

Área de Protección Ambiental de Guaraqueçaba
Bien-estar humano

Seguridad

Biodiverisidad Servicios Ecosistémicos

Objetos de Conservación

Servicios de abastecimiento

Complejo Planicie

Complejo Sierra

Biodiversidad Servicios ecosistémicos Bien-estar humano

Atributos Ecológicos 

Clave
EstresesAmenazasFactores Contribuyentes

Cambio climáticoActividades portuarias

Servicios de regulación

Servicios culturales

Complejo Marino-Costero 

3. Criticality
Irreversibility

2. Criticality
severity

1. Criticality
scope

7. Future 
criticality

(in 20 years)

6. Trend of 
change (of 

current 
criticality)

5. Current 
criticality
(→ 1&2&3)

4. Past 
criticality 

(20 years ago)

9. Systemic 
activity

no of influenced 

elements

8. Systemic 
activity

level of activity

13. Knowledge12. Manageability

10. Systemic 
activity
(→ 8&9)

11.
Strategic 

relevance (→ 

5&6&7&10)

Contributing factor

Threat

or

Materiales básicos para vivir

Socioculturales

Uso de los recursos biológicos

Prácticas productivas agropecuarias inadecuadas e irregularesFactores Naturales

Conocimiento
Alteración del habitat

Pérdida de biodiversidad

Segurança alimentar

Renda

Moradia

Ferramentas de 
trabalho

Educação

Infraestrutura

Salud

Nutrição / Hidratação

Conforto térmico

Saneamento básico

Buenas relaciones sociales

Liberdade de escolha

Socialização

Rede de apoio em 
momentos de 
necessidade

Manifestações Culturais

Fornecimento de 
alimento

Diversidade Genética

Fornecimento de água 
fresca

Fármacos

Produtos Florestas Não-
Madeiráveis

Lenha / Madeira

Areia e Produtos 
Minerais

Polinização
Estabilidade de Linha de 

Costa

Regulação de Doenças

Redução da 
vulnerabilidade aos 
eventos climáticos 

extremos

Sítios de Reprodução / 
Berçário

Controle de pragas

Regulação e Purificação 
de água

Contenção de 
sedimentos às áreas de 
navegação do estuário

Contenção de erosão
Estoque e captura de 

carbono

Regulação do Clima 
(Floresta em pé)

Ar Limpo

Prover Elementos para 
Educação, Pesquisa e 

Turismo

Fornecer elementos 
culturais (espirituais e 

religiosos)

Estético / Paisagem 

Servicios de soporte

Formação do solo Produção primária

Ciclagem de Nutrientes

Cavidades naturais

C
o

rp
o

s H
íd

rico
s

Campos de Altitude

Floresta  O.D Montana e 
Alto Montana

Floresta  O.D 
Submontana

Anfíbios 
(Brachycephalus)

Guaricana

Jacutinga

Palmito Juçara

G
ran

d
e

s M
am

ífe
ro

s

Floresta O.D. de Terras 
Baixas

Floresta O.D. Aluvial

Brejos de Água Doce

Formação Pioneira de 
Influência marinha y 

fluvial

C
o

rp
o

s H
íd

rico
s

Guanandi

Cataia

Caxetais

Bicudinho-do-brejo

Mico-Leão-de-Cara-
Preta

Papagaio-de-cara-roxa

G
ran

d
e

s M
am

ífe
ro

s

Manguezais

Estuário

Ambiente marinho

Caranguejo-Uça Camarão

Guará

Tartaruga marinha

Ostra

Boto

Jacaré-do-papa-amarelo

Peixes de interesse 
econômico 

(Robalo,Tainha,Sardinha
)

Aves marinhas

Mero

Paisaje Histórico-Cultural 

Cultura Caiçara

Sítios Históricos

Comunidades 
Tradicionais

Sambaquis

RELEVO "Amplitude 
Altimétrica"

Umidade

Conectividade de 
ambientes

Cobertura vegetal 
continua

Diversidade de 
Ambientes

Dispersão

Presença de 
Polinizadores

População em tamanhos 
viáveis

Existência de  Matriz /
Banco de sementes / 

Banco Genético

Diversidade de espécies

Quantidade e Qualidade 
de água

Nível do freático

Biomassa produtividade 
->1 Primaria 2 

Secundária

Fluxo de Maré
Balanço 

hidrossedimentológico

Tipos de solos

Cultura Caiçara

Aumento da frequência dos 
eventos climáticos extremos 
Aumento da frequência dos 
eventos climáticos extremos 

Aumento do nível do marAumento do nível do mar

Aumento da temperaturaAumento da temperatura

Compactação do soloCompactação do solo

 Processos erosivos 
(Intensidade)

 Processos erosivos 
(Intensidade)

AssoreamentoAssoreamento

DragagemDragagem

Instabilidade da linha de 
costa

Instabilidade da linha de 
costa

Invasão BiológicaInvasão Biológica

Introdução de espécie 
exótica e invasoras

Introdução de espécie 
exótica e invasoras

Poluição AtmosféricaPoluição Atmosférica

Poluição QuímicaPoluição Química

Poluição Orgânica Poluição Orgânica 

Poluição por resíduos 
sólidos

Poluição por resíduos 
sólidos

Poluição sonora por 
embarcações

Poluição sonora por 
embarcações

Emigração do jovem para 
centros urbanos

Emigração do jovem para 
centros urbanos

Abandono e esquecimento 
dos saberes e tradições

Abandono e esquecimento 
dos saberes e tradições

Intrusión humana y disturbios

AtropelamentosAtropelamentos

CaçaCaça

Tráfico de flora e faunaTráfico de flora e fauna

Pesca predatóriaPesca predatória

Pesca acidentalPesca acidental

Corte seletivo ilegalCorte seletivo ilegal

Desmatamento/ SupressãoDesmatamento/ Supressão

Desarrollo residencial y comercial

Producción de energía y mineración

Aterro e conversão de 
Manguezais

Aterro e conversão de 
Manguezais

Extração de calcário 
(sambaquis)

Extração de calcário 
(sambaquis)

Uso de fertilizantesUso de fertilizantes

PecuáriaPecuária

Uso de agrotóxicosUso de agrotóxicos

AquiculturaAquicultura
Uso de petrechos de pesca 

inadequada
Uso de petrechos de pesca 

inadequada

Espacial

Pesca Ilegal (local, período e 
petrechos)

Pesca Ilegal (local, período e 
petrechos)

Turismo de pesca desornadoTurismo de pesca desornado Turismo de caçaTurismo de caça

Turismo desordenado 
(sazonal)

Turismo desordenado 
(sazonal)

Turismo náutico desornado Turismo náutico desornado 

Grandes EventosGrandes Eventos

Expansão do PortoExpansão do Porto
Comércio Internacional 

Naval
Comércio Internacional 

Naval

Fluxo de NaviosFluxo de Navios Fluxo de CaminhõesFluxo de Caminhões

Vivienda

Situação Fundiária confusaSituação Fundiária confusa Especulação ImobiliáriaEspeculação Imobiliária

UrbanizaçãoUrbanização Ocupação de APPsOcupação de APPs

Infraestructura

Demanda EnergéticaDemanda Energética Demanda por InfraestruturaDemanda por Infraestrutura

UHE Parigot de SouzaUHE Parigot de Souza Esgoto não tratadoEsgoto não tratado

Soluções de Engenharia 
Inadequadas

Soluções de Engenharia 
Inadequadas

Destinação inadequada de 
lixo (transporte e depósito)
Destinação inadequada de 
lixo (transporte e depósito)

Estradas PavimentadasEstradas Pavimentadas Estradas RuraisEstradas Rurais

Mudanças ClimáticasMudanças Climáticas

Extração MineralExtração Mineral

Sensação de ausência do 
poder público 

Sensação de ausência do 
poder público 

Desconhecimento das regras 
ambientais vigentes

Desconhecimento das regras 
ambientais vigentes

Insensibilidade ambiental da 
população

Insensibilidade ambiental da 
população

Influência de agentes 
externos com ideologias 
contrárias às políticas de 

UCs

Influência de agentes 
externos com ideologias 
contrárias às políticas de 

UCs

Uso político do falso dilema 
conservação vs 

desenvolvimento 

Uso político do falso dilema 
conservação vs 

desenvolvimento 

Factores socioeconómicos

Acesso aos meios de 
comunicação 

Acesso aos meios de 
comunicação 

Baixa diversificação 
econômica/Poucas 

alternativas de renda 

Baixa diversificação 
econômica/Poucas 

alternativas de renda 

Renda baseada na 
exploração direta de 

recursos naturais

Renda baseada na 
exploração direta de 

recursos naturais

Ausência de serviços 
públicos básicos 

Ausência de serviços 
públicos básicos 

Subsistência da populaçãoSubsistência da população

Baixa escolaridadeBaixa escolaridade

Lacunas de conhecimento 
sobre a biodiversidade e sua 

capacidade de suporte 

Lacunas de conhecimento 
sobre a biodiversidade e sua 

capacidade de suporte 

Institucionales

Baixa capacidade de atuação 
dos órgãos ambientais

Baixa capacidade de atuação 
dos órgãos ambientais

Falta de fiscalizaçãoFalta de fiscalização

Processos de licenciamento 
precários

Processos de licenciamento 
precários

Alteración en el modo de vida de la Población 
Tradicional/Pequeños Agricultures

Navegação

Identidade cultural

Crenças

Prevenção de doenças

Beleza Cênica
Costões rochosos

Dispersão e 
recrutamento larval

Migração e locaIs de 
reprodução

Geologia (litologia)

Fluxo gênico

Cambio climático

Perda da conectividade 
(fragmentação do 

ecossistema)

Perda da conectividade 
(fragmentação do 

ecossistema)

Perda da cobertura vegetalPerda da cobertura vegetal

Efeito de borda Efeito de borda 

Contaminação do solo e da 
água

Contaminação do solo e da 
água

Alteração de canais de 
drenagem

Alteração de canais de 
drenagem

Perda da qualidade da águaPerda da qualidade da água

EutrofizaçãoEutrofização

Perda da qualidade do ArPerda da qualidade do Ar

Redução de populaçõesRedução de populações

Super População 
(desequilíbrio)

Super População 
(desequilíbrio)

Perda de fluxo gênicoPerda de fluxo gênico

Redução na riqueza de 
espécies

Redução na riqueza de 
espécies

Alteração no 
comportamento e ciclo 

biológico

Alteração no 
comportamento e ciclo 

biológico

Alteração do regime 
higrotérmico

Alteração do regime 
higrotérmico

Alteração de regime hídricoAlteração de regime hídrico

Gentrificação*Gentrificação*
Descaraterização da cultura 

caiçara
Descaraterização da cultura 

caiçara

DoençasDoenças
Redução dos recursos 
naturais explorados 

economicamente

Redução dos recursos 
naturais explorados 

economicamente

Degradação do patrimônio 
arqueológico

Degradação do patrimônio 
arqueológico

Enchentes Enchentes DeslizamentosDeslizamentos

Marés meteorológicas/
ressacas

Marés meteorológicas/
ressacas

TempestadesTempestades

Conversão das áreas de 
restinga

Conversão das áreas de 
restinga

Poluição visual e luminosaPoluição visual e luminosa

Manejo de solo Manejo de solo 

Proximidade de centros 
urbanos

Proximidade de centros 
urbanos

Instabilidade geopedológica Instabilidade geopedológica 

Socioculturales

Dificuldade para cooperação 
de base 

Dificuldade para cooperação 
de base 

Tradições locais (Uso dos 
recursos naturais)

Tradições locais (Uso dos 
recursos naturais)

Novas tradições religiosas Novas tradições religiosas 

Baixa absorção da mão de 
obra local

Baixa absorção da mão de 
obra local

Demanda externa por 
espécies silvestres

Demanda externa por 
espécies silvestres

Falta de articulação 
interinstitucional 

Falta de articulação 
interinstitucional 

Planejamento conflitante 
com a conservação 

Planejamento conflitante 
com a conservação 

Políticas de governo 
anticonservacionistas 
Políticas de governo 

anticonservacionistas 
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