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REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Créditos em Circulação
Empréstimos e Financiamentos
Provisão para Perdas Prováveis
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos Realizáveis a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos
Provisão para Perdas Prováveis
Créditos a Receber

435.523.316,81
435.523.316,81

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
Outros Débitos a Pagar
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268.411.591,74

437.711.876,19
(2.188.559,38)
3.941.013.781,80
3.941.013.781,80
3.915.276.270,60
(19.576.381,35)
45.313.892,55

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Obrigações Exigíveis a Longo Prazo
Obrigações Legais e Tributárias

3.588.861.727,89
3.588.861.727,89
3.588.861.727,89

PATRIMÔNIOLÍQUIDO

PERMANENTE

784.275.273,73

INVESTIMENTOS
Participação Societária
Provisão para Perdas Prováveis
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1.497.592.883,08

PATRIMÔNIO / CAPITAL
LUCROS ACUMULADOS
RESULTADO DO PERÍODO

1.358.228.252,92
98.739.044,50
40.625.585,66

784.275.273,73
892.501.825,85
(108.226.552,12)

TOTAL

5.380.949.273,43

TOTAL

5.380.949.273,43

Nº de Cotas: 2.363.261.781,89
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d) Opcionalmente, a empresa poderá utilizar outros tipos de
unidade de acondicionamento, fabricadas fora da Zona Franca de
Manaus, desde que realize as etapas de II a V, na Zona Franca de
Manaus;
e) Ficam dispensados das etapas VI, VII e VIII, até o limite
de 10% (dez por cento) da produção no ano calendário, por empresa,
os fabricantes que realizarem as etapas II a V na Zona Franca de
Manaus.

CONSULTA PÚBLICA Nº 6, DE 23 DE ABRIL DE 2004

O Secretário do Desenvolvimento da Produção do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no uso de suas
atribuições, torna públicas as seguintes propostas de alteração e de
fixação de Processo Produtivo Básico - PPB, a serem definidos pelos
Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia, em cumprimento ao § 6º do art. 7º
do Decreto-Lei n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967, com redação
dada pela Lei n.º 10.176, de 12 de janeiro de 2001.
Considerando a relevância desta, recomendamos sua ampla
divulgação, a fim de que possam ser colhidas contribuições para seu
aperfeiçoamento. Sugestões poderão ser encaminhadas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta
consulta no Diário Oficial da União, à Secretaria do Desenvolvimento
da Produção na Esplanada dos Ministérios, Bloco: J, MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, Sala: 518, 5º andar, Brasília - DF, CEP: 70.053-900, Fax:
0xx61-2109-7097 e e-mail: cgice@desenvolvimento.gov.br.
CARLOS GASTALDONI
ANEXO
PROPOSTA N.º 083/03 - ALTERAÇÃO DA PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº 185, DE 28 DE JULHO DE 1993 DISCO DIGITAL A LASER PARA ÁUDIO.
I - fabricação do estampador (“stamper”);
II - moldagem do disco por injeção;
III - metalização ;
IV - laqueação do disco;
V - impressão gráfica no disco;
VI - fabricação do material gráfico, quando aplicável;
VII - fabricação da unidade individual de acondicionamento
do disco;
VIII - colocação do disco e do material gráfico na unidade
de acondicionamento do disco.
CONDICIONANTES:
a) Todas as etapas do Processo Produtivo Básico acima descritas deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus, exceto as
etapas descritas nos incisos de I a VI, que poderão ser realizadas em
outras regiões do país;
b) As atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o
Processo Produtivo Básico, e que, pelo menos, uma delas não seja
objeto de terceirização;
c) A realização das etapas de II a V, em outras regiões do
país, fica condicionada à fabricação e utilização da unidade individual
de acondicionamento do disco do tipo estojo plástico, produzido na
Zona Franca de Manaus;
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 27, DE 28 DE ABRIL DE 2004
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O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24, Anexo I,
da Estrutura Regimental aprovado pelo Decreto nº4.756, de 20 de
junho de 2003, e art. 95, item VI do Regimento Interno aprovado pela
Portaria GM/MMA n.º 230, de 14 de maio de 2002;
Considerando o disposto no Decreto-lei nº 221, de 28 de
fevereiro de 1967; e
Considerando o que consta do Processo IBAMA/SEDE nº
02001.009289/2002-18, resolve:
Art.1º O art. 2º da Portaria IBAMA nº 172/02-N, de 26 de
dezembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.2º Proibir, na área estabelecida no art. 1º, a captura, o
desembarque, o transporte e a comercialização de pargo (Lutjanus
purpureus) cujo comprimento total seja inferior a 41 cm (quarenta e
um centímetros).
§2º No ato da fiscalização, tolerar-se-á o máximo de 20%
(vinte por cento) de pargo em relação ao peso total, com comprimento inferior a 41 cm (quarenta e um centímetros)."
Art.2º Fica revogada a Instrução Normativa nº 13, de 13 de
fevereiro de 2004.
Art.3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
MARCUS LUIZ BARROSO BARROS
PORTARIA Nº 45, DE 28 DE ABRIL DE 2004
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O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24, Anexo I,
da Estrutura Regimental aprovado pelo Decreto nº 4.756, de 20 de
junho de 2003, e art. 95, item VI, do Regimento Interno aprovado
pela Portaria GM/MMA n.º 230, de 14 de maio de 2002;

Considerando as disposições do art.27, § 1º, da Lei nº 9.985,
de 18 de junho de 2000, e nos termos dos artigos 12, inciso I, e 16
do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002;
Considerando as disposições do Decreto Federal nº 2.486, de
02 de fevereiro de 1998, que criou a Floresta Nacional de Carajás;
Considerando que o Plano de Manejo da Floresta Nacional
de Carajás foi elaborado observadas as exigências técnicas previstas
nos atos normativos ambientais de regência e conforme o disposto no
Termo Aditivo nº 97/97, do Convênio nº 03/97, celebrado entre o
IBAMA e a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, para atender ao
disposto no artigo 5º do Decreto de Criação desta Unidade de Conservação;
Considerando, ainda, a apreciação do mencionado Plano de
Manejo pelo Conselho Consultivo da Unidade, analisado e aprovado
pela Chefia da Floresta Nacional de Carajás e pela Diretoria de
Florestas; e
Considerando, por fim, os pronunciamento técnicos e jurídicos contidos no processo nº 02001.002451/2004/39, resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano de Manejo da Floresta Nacional de
Carajás, localizado no Estado do Pará.
Art. 2º Tornar disponível para consulta do público, o texto
completo do Plano de Manejo ora aprovado, na sede da referida
Unidade de Conservação e no Centro Nacional de Informação Ambiental - CNIA/IBAMA, bem como na referida página do IBAMA na
Internet.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCUS LUIZ BARROSO BARROS
PORTARIA Nº 46, DE 28 DE ABRIL DE 2004
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O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24, Anexo I,
da Estrutura Regimental aprovado pelo Decreto nº 4.756, de 20 de
junho de 2003, e art. 95, item VI, do Regimento Interno aprovado
pela Portaria GM/MMA n.º 230, de 14 de maio de 2002;
Considerando as disposições do art.27, § 1º, da Lei n.º 9.985,
de 18 de junho de 2000, e nos termos dos artigos 12, inciso I, e 16
do Decreto n.º 4.340, de 22 de agosto de 2002;
Considerando que o Plano de Manejo do Parque Nacional de
Aparados da Serra e Serra Geral, no Estado do Rio Grande do Sul foi
elaborado observadas as exigência técnicas previstas nos citados atos
normativos ambientais de regência;, bem como na página do IBAMA
na Internet.
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Considerando, ainda, a necessidade de disponibilizar o mencionado Plano de Manejo para consulta do público, na sede da mencionada unidade de conservação e no centro de documentação do
órgão executor; e
Considerando, por fim, os pronunciamento técnicos e jurídicos contidos no processo nº 02001.002270/2002-11, resolve:
Art.1º Aprovar o Plano de Manejo do Parque Nacional de
Aparados da Serra e Serra Geral, localizado no Estado do Rio Grande
do Sul.
Art.2º Tornar disponível para consulta do público, o texto
completo do Plano de Manejo ora aprovado, na sede da referida
Unidade de Conservação e no Centro Nacional de Informação Ambiental - CNIA/IBAMA Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
MARCUS LUIZ BARROSO BARROS

1
PORTARIA Nº 47, DE 29 DE ABRIL DE 2004
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O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24, Anexo I,
da Estrutura Regimental aprovado pelo Decreto nº4.756, de 20 de
junho de 2003, e art. 95, item VI do Regimento Interno aprovado pela
Portaria GM/MMA n.º 230, de 14 de maio de 2002;
Considerando os conflitos ocorridos envolvendo as comunidades indígenas do Parque Indígena do Araguaia e os servidores do
IBAMA lotados na Sub - Sede da Lagoa da Confusão/TO;
Considerando as condições precárias de funcionamento da
Sub - Sede do PARNA do Araguaia no que se refere a manutenção da
integridade física dos servidores e suas famílias, bem como, a preservação do Patrimônio Institucional do IBAMA sendo constantemente ameaçados de ser ocupado e danificado pelos índios;
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DESPACHOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Em 28 de abril de 2004
Restabelecimento de Registro Sindical
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de
suas atribuições legais e com fundamento na Portaria 343 de 04 de maio de 2000, na Portaria nº 310 de
5 de abril de 2001, com fundamento na Nota EVBD/CONJUR/MTE/Nº 17/2004 aprovada conforme
Despacho/CONJUR/MTE/ 145/2004, e despacho CGRS 006/2004, considerando o registro do Sindicato
Nacional das Empresas de Limpeza Urbana - SELURB, processo nº 46000.000806/00-36, resolve
ANULAR o Registro de Alteração Estatutária do SEAC/PE, processo nº 46000.000525/2001-35, mantendo-se o registro originário referente processo administrativo nº 24330.006021/90-02, do Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Pernambuco (SEACOMPE), representando as Empresas de Asseio e Conservação, com base territorial no Estado de Pernambuco

Considerando ser a proposta da transferência, emergencial,
provisória, e a mais viável no sentido de restabelecer o clima de
segurança para o bom desenvolvimento das atividades administrativas
do PARNA do Araguaia, tendo como apoio a GEREX/TO, e
Considerando o que consta dos Processos nº
02001.000904/2004/92 e 02001.001098/2004-70, resolve:
Art.1° Autorizar a transferência em caráter provisório da Sub
- Sede Administrativa do Parque Nacional do Araguaia para Gerência
Executiva do IBAMA em Palmas/TO.
Art.2° A Transferência provisória deverá permanecer por
tempo suficiente para que sejam implementadas providências, visando
solucionar o conflito com comunidades indígenas que habitam a região.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCUS LUIZ BARROSO BARROS

devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término desta
autorização, observados os requisitos das alíneas do artigo 2º, da referida Portaria Ministerial Nº 3116/89
com a juntada de relatório médico resultante do programa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores submetidos à redução do intervalo destinado ao repouso e à alimentação. O horário a ser
observado é o que consta das fls.271 do referido processo. Outrossim, observa-se que a presente
autorização é para os setores Produção e Manutenção e estará sujeita a cancelamento em caso de
descumprimento das exigências constantes da mencionada Portaria Ministerial, constatada a hipótese por
regular inspeção do Trabalho.
HEIGUIBERTO GUIBA D. B. NAVARRO

PORTARIA Nº 2, DE 28 DE ABRIL DE 2004

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria/SLTI/MP nº 938, de 19 de maio de 2000, e tendo em
vista o subitem 2.3.7., da Instrução Normativa MARE.G.M. nº 05, de 21 de julho de 1995, acrescido da
Instrução Normativa MP nº 1, de 17 de maio de 2001, resolve:
Art. 1º Convocar, para comparecimento perante a respectiva Unidade Cadastradora, os inscritos
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para a renovação anual da inscrição
e atualização da documentação vencida no período de 1º de fevereiro de 2004 a 30 de abril de 2004.
Art. 2º Os interessados na inscrição no SICAF poderão obter os formulários e as informações
necessárias, mediante consulta, na Internet, ao site www.comprasnet.gov.br.
§ 1º Os novos interessados poderão fazer o seu pré-cadastramento no SICAF, por intermédio da
Internet, no site www.comprasnet.gov.br/SICAFWeb.
§ 2º A efetivação do cadastro deverá ser confirmada perante a Unidade Cadastradora de sua
conveniência, após a análise da documentação apresentada pelo interessado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
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DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 8 de abril de 2004
Pedido de Alteração Estatutária
O Senhor Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando
terem os requerentes satisfeito os requisitos para o pedido de alteração estatutária, previstos na Portaria
nº 343, de 04 de Maio de 2000 e alterações posteriores, dá ciência do requerido pelas entidades abaixo
mencionadas, ficando aberto o prazo de trinta dias, para que as partes interessadas possam se manifestar.
Nos termos do artigo 5º. da Portaria nº 343/2000, as impugnações deverão ser feitas mediante
requerimento e entregues no Protocolo Geral do Ministério do Trabalho e Emprego, instruído com os
seguintes documentos:
a) comprovante de registro do impugnante no Ministério do Trabalho;
b) recibo de depósito, em favor da Coordenação Geral de Logística e Administração CGLA/MTE, conta corrente única 170500-8 do Banco do Brasil; Agência no. 4201-3, deposito identificado (código - dv) / finalidade - nº 38.001.800.001.001-4, relativo ao recolhimento da importância
correspondente ao custo da publicação no D.O.U., no valor de R$ 83,77 (oitenta e três reais e setenta e
sete centavos).
Processo
Entidade
Abrangencia
Base Territorial
Categoria

46000.004881/2002-17
"Sindicato dos Empregados Rurais de Cândido Mota", SP
Municipal
*São Paulo* - Cândido Mota
Empregados Rurais

Processo
Entidade
Abrangencia
Base Territorial

46000.008441/2002-21
"Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense", RJ
InterMunicipal
*Rio de Janeiro* - Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis,
Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti
Profissional dos Professores nos Estabelecimentos de Ensino em todos os níveis,
ramo e graus de ensino

Categoria
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Registro Sindical
O Senhor Secretário-Executivo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Portaria
343, de 04 de maio de 2000, Portaria 310, de 05 de abril de 2001 e, na Portaria nº 310, de 05 de abril
de 2001 e, com fundamento no Parecer DIAN 089/2004, dá publicidade da seguinte desistência:
processo nº 46000.000353/2004-42, objeto da impugnação processo nº 46021.002878/2003-93, Sindicato
dos Empregados Condutores em Empresas Distribuidoras de Gêneros em Geral do Estado de São Paulo
- SEEDESP, em razão do acordo com o impugnante antes da análise do mesmo, resolve: CONCEDER
O(s) REGISTRO(s) SINDICAL(ais) à(s) entidade(s) abaixo_relacionada(s):
Processo
Entidade

46000.004305/2003-42
Sindicato dos Motoristas em Empresas de Coleta de Lixo Industrial de São Paulo SINDMOTORLIX
ALENCAR FERREIRA

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO EM SÃO PAULO
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Processo
Entidade
Abrangencia
Base Territorial
Categoria

Processo
Entidade
Abrangencia
Base Territorial
Categoria

46000.005179/2003-43
"Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba", MG
InterMunicipal
*Minas Gerais* - Água Comprida, Delta, Uberaba
Econômica dos Ramos da Agropecuária e do Extravismo Rural, de atividades
Pesqueiras e Florestais, independentemente da Área explorada, Agroindustria, no
que se refere às atividades primárias

Processo
Entidade
Abrangencia
Base Territorial
Categoria

46000.011012/2003-11
“Sindicato dos Empregados Rurais de Dourado, Ribeirão Bonito e Trabiju”, SP
InterMunicipal
*São Paulo* - Dourado, Ribeirão Bonito, Trabiju
Empregados nas Empresas, Arrendamento ou em Pequenas Propiedades, que utilizam ou empregam serviços de mão de obra rural, não importando, para efeito de
enquadramento, o tipo de contrato de trabalho, se de sefra ou indeterminado

PORTARIA Nº 638, DE 29 DE ABRIL DE 2004

O DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de
suas atribuições legais e tendo em conta o que consta no artigo 4º, parágrafo único, da Portaria
Ministerial Nº 3116, de 03/04/89, publicada no D.O.U. de 05/04/89, e considerando o que consta dos
autos do Processo Nº47999.007002/2002-78, resolve:
Conceder autorização à empresa RIO NEGRO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE AÇO S/A para
reduzir o intervalo destinado repouso e à alimentação para até 40 (Quarenta) minutos, em seu estabelecimento situado na Avenida dos Bandeirantes, nº900-A, Bairro: Piracangaguá, Cidade: Taubaté,
Estado de São Paulo, nos termos do que prescreve o parágrafo 3º, do artigo 71, da Consolidação das
Leis do Trabalho, pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da publicação desta, renovável por igual período,

46000.001206/2003-17
Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Asseio, Conservação, Higiene, Limpeza e Similares do Estado do Pará - SINELPA
Estadual
Pará
Trabalhadores nas Empresas de Asseio, Conservação, Higiene, Limpeza e Similares, inclusive os Trabalhadores Lotados nos Departamentos Pessoal, Administrativo e Financeiros.
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APRESENTAÇÃO
O presente documento técnico, de acordo com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC –, está pautado
nos objetivos gerais dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral e visa
estabelecer o zoneamento e as normas incidentes sobre a área de ambas Unidades e sobre
o manejo dos recursos naturais nela contidos, incluindo aí as estruturas físicas necessárias
à gestão adequada das mesmas.
As duas Unidades de Conservação abordadas neste documento estão localizadas na divisa
dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sobre uma parte da área natural que
se distribui ao longo dos contrafortes da Serra Geral ou região dos Aparados da Serra, e
que dão nome aos Parques.
Apesar de originalmente criados e implementados em épocas distintas (ver item 1.1.1 Ficha Técnica das Unidades de Conservação), os Parques Nacionais de Aparados da Serra
e Serra Geral representam uma área natural contígua protegendo os mesmos ecossistemas
dentro do bioma Mata Atlântica: Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Densa
Montana e Submontana, Floresta Nebular, Campos Secos, Campos Turfosos, Campos
Rupestres e Vegetação Rupícola.
Estas Unidades apresentam, neste sentido, uma estreita relação no que diz respeito aos
seus históricos de criação e de gestão. Deste modo, o diagnóstico e planejamento que
compõem o presente Plano de Manejo, contratado através dos recursos da Taxa de
Compensação Ambiental do Empreendimento Linha de Transmissão Itá-Caxias, trata de
ambos Parques de forma conjunta.
As especificações técnicas do Termo de Referência do contrato estabeleceram como
padrão para a definição dos limites temáticos e o nível de detalhe do conteúdo do Plano no
Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto
(IBAMA, 1996), sendo elaborado de acordo com o estabelecido para a Fase 2, adaptada às
características específicas da área e à realidade local. Objetivando enquadrar o diagnóstico
e planejamento às novas diretrizes adotadas pelo Roteiro Metodológico de Planejamento –
Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica (IBAMA, 2002), foi acordado entre
o IBAMA, representado pela Diretoria de Ecossistemas (DIREC), a Empresa Transmissora
de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A (ELETROSUL) e a Socioambiental Consultores
Associados Ltda. (a executora), o ajustamento das metodologias contemplando o máximo
possível as novas definições.
Desta maneira, o Plano está organizado em quatro encartes com procedimentos de
elaboração e conteúdos específicos. O Encarte 1 objetiva contextualizar os Parques
Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral quanto as suas inserções em nível
internacional, federal e estadual; o Encarte 2 trata, através de uma análise regional, dos
municípios abrangidos pelos limites dos Parques identificando as oportunidades e ameaças
que estes oferecem aos mesmos; o Encarte 3 apresenta as características bióticas,
abióticas e os fatores antrópicos e institucionais dos Parques, identificando os pontos fortes
e fracos inerentes; e, finalmente, o Encarte 4 consiste no planejamento estratégico de
manejo dos Parques e de seu relacionamento com o entorno.
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1

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

1.1

INTRODUÇÃO

De acordo com o Art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o plano de manejo é definido como:
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 a gestão da unidade.

A mesma lei determina que o plano de manejo deve abranger, além da área da Unidade de
Conservação (UC), a sua Zona de Amortecimento1 e os Corredores Ecológicos2 associados
a ela.
Nesta direção, o plano de manejo de uma unidade de conservação tem como objetivos:
•

Garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos na criação da Unidade;

•

Definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão da UC;

•

Dotar a UC de diretrizes para o seu desenvolvimento;

•

Definir ações específicas para o seu manejo;

•

Promover o manejo da mesma, orientado pelo conhecimento disponível e/ou gerado;

•

Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso mediante o zoneamento, visando a
proteção de seus recursos naturais;

•

Destacar a representatividade da UC no SNUC frente aos atributos de valorização
dos seus recursos como: biomas, convenções e certificações internacionais;

•

Estabelecer, quando couber, normas e ações específicas visando compatibilizar a
presença das populações residentes com os objetivos da Unidade, até que seja
possível sua indenização ou compensação e sua realocação;

•

Estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos
da Zona de Amortecimento – ZA e dos Corredores Ecológicos - CE visando à
proteção da Unidade;

•

Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno com a UC;

•

Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à mesma.

O presente documento compõe o Plano de Manejo conjunto de duas unidades de
conservação federais: o Parque Nacional de Aparados da Serra (PNAS) e o Parque
Nacional da Serra Geral (PNSG), e foi desenvolvido pela SOCIOAMBIENTAL Consultores
Associados Ltda., sob supervisão do IBAMA e com recursos da ELETROSUL advindos da
taxa de compensação ambiental do empreendimento Linha de Transmissão Itá/Caxias.

1

2

“Zona de Amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a
Unidade” (Art. 2º - XVIII).
“Corredores Ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando Unidades de Conservação,
que possibilitem entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a
recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua
sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”. (Art. 2º - XIX).
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Segundo a Lei do SNUC, o Parque Nacional integra uma das cinco categorias do grupo de
Unidades de Conservação de Proteção Integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos
previstos em Lei. Em seu art. 11, o SNUC define como objetivo primordial de um Parque
Nacional a “preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica”, possibilitando do mesmo modo a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em
contato com a natureza e de turismo ecológico.
Salienta-se ainda que a categoria Parque Nacional é de posse e domínio públicos, de modo
que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. Quaisquer
atividades de visitação pública estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no Plano
de Manejo, pelo órgão gestor da Unidade e àquelas previstas em regulamento.
Como colocado anteriormente, os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral
serão tratados de forma conjunta nesse Plano de Manejo, uma vez que estão estreitamente
relacionados no que se refere aos seus históricos de criação e gestão e, principalmente, por
possuírem suas áreas contíguas, protegendo o mesmo bioma.
O Parque Nacional de Aparados da Serra conta, atualmente, com dois documentos
gerenciais: o Plano de Manejo elaborado em 1984 pelo IBDF, e o Plano de Ação
Emergencial (PAE), elaborado em 1995 pelo IBAMA. Neste caso, o desenvolvimento deste
Plano de Manejo incorpora a revisão de ambos documentos.
O Parque Nacional da Serra Geral, no entanto, não possui nenhum instrumento de caráter
gerencial, cabendo ao presente documento o desenvolvimento do seu primeiro plano de
manejo.
Com relação aos aspectos metodológicos, cabe destacar que este Plano de Manejo,
contratado no início de 2002, procurou na medida do possível se adequar ao novo Roteiro
Metodológico de Planejamento – Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica,
publicado pelo IBAMA no segundo semestre de 2002.
Neste sentido, para tratar dos aspectos do meio biótico (fauna e flora), foi aplicada, além da
análise de dados secundários, a metodologia “Avaliação Ecológica Rápida - AER”.
Conforme The Nature Conservancy - TNC (USA, 1992), esta consiste num “processo
flexível, utilizado para se obter e aplicar, de forma rápida, informação biológica e ecológica,
para a tomada eficaz de decisões conservacionistas”. Destina-se para “determinar, de forma
rápida, as características de paisagens inteiras e para identificar comunidades naturais e
habitats que são únicos ou que tenham uma grande importância ecológica”. Neste sentido,
entende-se que uma AER atendeu à necessidade de efetuar um diagnóstico rápido e
objetivo para subsidiar o planejamento de ações de manejo dos ambientes naturais dos
Parques em questão, no que se refere principalmente aos aspectos da biologia de
conservação. Os trabalhos foram desenvolvidos conforme a metodologia elaborada por
Sobrevilla & Bath (1992) para o Programa de Ciências da TNC para a América Latina e
aperfeiçoada em Sayre et alii (2000) para a TNC.
Com relação ao meio físico, o diagnóstico se baseou predominantemente na análise de
dados secundários, com exceção da abordagem hidrológica relacionada à qualidade de
água, onde foram analisadas amostras coletadas em nove pontos diferentes da região.
Para o desenvolvimento dos outros aspectos do diagnóstico dos Parques e seu entorno
(meio sócio-econômico, uso público e ocorrência de fogo), foram usados dados secundários
(levantamento bibliográfico, documentos de órgão oficiais – relatórios de prefeituras,
secretarias de estado, relatórios dos Parques, etc.) e dados primários (levantamentos de
campo e entrevistas com atores sociais privilegiados – pessoas de reconhecida autoridade
nas comunidades ou com conhecimento de aspectos relevantes e funcionários de
instituições públicas).
Além disso, como instrumento metodológico de abordagem dos aspectos relacionados à
realidade sócio-econômica da região e de interesse para o planejamento, foram realizados
momentos participativos, incluindo: reunião técnica de pesquisadores e com os funcionários
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dos Parques; oficina de planejamento participativo, com a participação de atores sociais,
governamentais e não governamentais da região dos dois estados envolvidos.
Os principais temas abordados no diagnóstico para subsidiar o planejamento dos Parques,
com o enfoque e a ênfase dada em cada tema, foram:
• Meio Físico:
- Geologia, Geomorfologia e Pedologia:
- gênese, classificação e caracterização regional e local;
- Hidrologia:
- caracterização regional,
- descrição da hidrografia local,
- estimativa de vazão dos principais cursos d’água e
- qualidade da água;
- Climatologia:
- dinâmica atmosférica sazonal,
- comportamento dos parâmetros meteorológicos e de outros fenômenos
importantes na região;
• Meio Biótico:
- Levantamento de espécies vegetais, anfíbios, aves e mamíferos, com identificação de
status, evidências de ameaças e pressões sobre as espécies (mapeamento) e habitats
mais relevantes;
- Ênfase nas espécies:
- endêmicas,
- ameaçadas,
- bio-indicadoras e
- exóticas animais e vegetais;
- Avaliação e recomendação sobre a capacidade dos Parques em manter a proteção
adequada das espécies da flora e da fauna (análise do tamanho, forma e contigüidade
dos ambientes remanescentes);
- Análise e mapeamento de vegetação e uso do solo (interpretação de imagens orbitais –
imagem de satélite Landsat 7 e fotos aéreas); e
- Averiguação do potencial de ocorrência de espécies de peixes exóticas no interior dos
Parques e no entorno.
• Meio Sócio-econômico:
- Análise do contexto regional, na escala dos municípios do entorno e das comunidades
vizinhas aos Parques;
- Identificação das principais atividades econômicas e suas tendências e conflitos
socioambientais, com ênfase naquelas relacionados à utilização de recursos naturais;
- Identificação de usos e ocupação do solo, incluindo problemas ambientais decorrentes
(cruzamento das informações de dados secundários, mapa de vegetação e uso do solo
e observações de campo) e situação fundiária;
- Caracterização da população do entorno incluindo aspectos históricos e culturais;
- Identificação da visão e percepção das comunidades sobre os Parques; e
- Abordagem do ecoturismo como potencial de uso público dos Parques e de
desenvolvimento na zona de amortecimento a ser definida, identificando atrativos locais
e regionais, tendências, potenciais, facilidades e limitantes.
• Outros Itens relevantes:
- Análise da ocorrência de fogo e das estratégias para seu controle; e
- Análise do uso público atual e das ações para seu manejo.
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1.1.1 Ficha técnica das Unidades de Conservação
Os dados gerais dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, localizados na
porção meridional da divisão política dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
são apresentados nos quadros 1.1-1 e 1.1-2, a seguir.
Quadro 1.1-1: Dados gerais do Parque Nacional de Aparados da Serra
Nome da Unidade de Conservação: Parque Nacional de Aparados da Serra
Gerência executiva, endereço, telefone: GEREX/ RS. Avenida Miguel Teixeira, 126.
Porto Alegre. CEP 90050 250. Telefone: (51) 3225 2144
Unidade Gestora responsável: IBAMA – GEREX/ RS
Endereço da sede:
Caixa Postal nº 10, CEP 95480-000 – Cambará
do Sul/RS
Telefone:
(54) 251 1277
Fax:
(54) 251 1366
e-mail:
Não possui atualmente
Site:
Não possui atualmente
Superfície da UC (ha):
10.250
Perímetro da UC (Km):
63
Superfície da ZA (ha):
58.471,16 (abrange PNAS e PNSG)
Perímetro da ZA (Km):
189,38
Municípios (e percentuais) que a UC Cambará do Sul (6,6%)
abrange:
Praia Grande (18,2%)
Estados que abrange:
Santa Catarina e Rio Grande do Sul
Coordenadas geográficas (latitude e 29º15’ S e 50º00’ W
longitude):
29º25’ S e 50º15’ W
Data de criação e número do 17/12/1959. Decreto Estadual nº 47.446, alterado
Decreto:
em 17/03/1972 pelo Decreto Federal nº 70.296.
Marcos geográficos referenciais dos Norte - Estrada que liga Cambará do Sul a Praia
limites:
Grande (RS-429), Oeste – rio Camisas.
Biomas e ecossistemas:
Domínio da mata Atlântica: Floresta Ombrófila
Mista, Floresta Ombrófila Densa Montana e
Submontana, Floresta Nebular, Campos Secos,
Campos Turfosos, Campos Rupestres e
Vegetação Rupícola.
Atividades ocorrentes:
Educação ambiental: As atividades são realizadas de forma não
sistemática.
Cursos e palestras realizadas no auditório da UC:
• Palestra “Inter-relacionamento da Biosfera” junto
ao corpo docente do município de Praia Grande;
e
• Palestras, distribuição de folders e exposição de
vídeos para orientação de alunos do 1º, 2º e 3º
grau e técnicos de outras instituições.
Fiscalização: Fiscalização sistemática através de operações
conjuntas com a Brigada Militar de Cambará do
Sul/RS, PATRAM de Caxias do Sul e Comando da
Polícia de Proteção Ambiental de Santa Catarina –
CPPA/SC.
Monitoramento de visitantes e apoio à fiscalização
por meio de quatro Postos de Informação e
Controle (PIC´s).
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Pesquisa e Monitoramento: Monitoramento ambiental:
• Ações de controle e eliminação de espécies
exóticas no interior da UC (pinus Pinnus Eliottii,
tojo Ulex europeus e javali;
• Controle de gado no interior da UC;
• Monitoramento climatológico.
Proteção e Manejo: • Proteção e controle de incêndios florestais
(implantação de torres de observação e
contratação de brigadistas).
Visitação • Curso para formação e reciclagem de
recepcionistas;
• Confecção de placas informativas; e
• Atendimento de visitantes e controle de acesso
na UC.
Atividades conflitantes: Caça, retirada de madeira, plantio de banana,
incêndio, presença de gado, moradias.

Quadro 1.1-2: Dados gerais do Parque Nacional da Serra Geral
Nome da Unidade de Conservação: Parque Nacional da Serra Geral
Gerência executiva, endereço, telefone: GEREX/ RS. Avenida Miguel Teixeira, 126.
Porto Alegre. CEP 90050 250. Telefone: (51) 3225 2144
Unidade Gestora responsável: IBAMA – GEREX/ RS
Endereço da sede:
Caixa Postal nº 10, CEP 95480-000 –
Cambará do Sul/RS
Telefone:
(54) 251 1277
Fax:
(54) 251 1366
e-mail:
Não possui atualmente
Site:
Não possui atualmente
Superfície da UC (ha):
17.300
Perímetro da UC (Km):
97,5
Superfície da ZA (ha):
58.471,16 (abrange PNAS e PNSG)
Perímetro da ZA (Km):
189,38
Municípios (e percentuais) que a UC Cambará do Sul (6,9%)
abrange:
Praia Grande (19,0%)
Jacinto Machado (7,0%)
Estados que abrange:
Santa Catarina e Rio Grande do Sul
Coordenadas geográficas (latitude e 29º 00’ S 49º 56’ W
longitude) da Gleba Norte:
29º 04’ S 49º 54’ W
29º 11’ S 50º 00’ W
29º 07’ S 50º 05’ W
Coordenadas geográficas (latitude e 49º 11’ S 50º 08’ W
longitude) da Gleba Sul:
49º 15’ S 50º 06’ W
50º 15’ S 50º 08’ W
50º 13’ S 50º 10’ W
Data de criação e número do Decreto:
20/05/1992. Decreto Federal nº 531.
Biomas e ecossistemas:
Domínio da mata Atlântica: Floresta Ombrófila
Mista, Floresta Ombrófila Densa Montana e
Submontana, Floresta Nebular, Campos
Secos, Campos Turfosos, Campos Rupestres
e Vegetação Rupícola.
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Atividades ocorrentes:
Educação ambiental: Até o momento, não existem ações
planejadas para a área.
Fiscalização: Fiscalização
sistemática
através
de
operações conjuntas com a Brigada Militar de
Cambará do Sul/RS, PATRAM de Caxias do
Sul e Comando da Polícia de Proteção
Ambiental de Santa Catarina – CPPA/SC.
Monitoramento de visitantes e apoio à
fiscalização por meio de um Posto de
Informação e Controle (PIC).
Pesquisa e Monitoramento: Monitoramento ambiental:
• Ações de controle e eliminação de espécies
exóticas no interior da UC;
• Monitoramento climatológico.
Proteção e Manejo: • Proteção e controle de incêndios florestais
(implantação de torres de observação e
contratação de brigadistas).
Visitação • Curso para formação e reciclagem de
recepcionistas;
• Confecção de placas informativas; e
• Atendimento de visitantes e controle de
acesso na UC.
Atividades conflitantes: Caça, retirada de madeira, plantio de banana,
incêndio, presença de gado, moradias.

1.2

1.2.1

ENFOQUE INTERNACIONAL

Análise das UCs frente a sua situação de inserção na Reserva da Biosfera

1.2.1.1 Programa MaB - Reservas da Biosfera da Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciências e Cultura (UNESCO)
Na Conferência da UNESCO sobre Conservação e Uso Racional dos Recursos da Biosfera,
ocorrida em 1968, foi introduzida, pela primeira vez, a idéia de formar uma rede mundial
para proteger áreas expressivas da biosfera. O principal resultado dessa reunião foi a
implantação do Programa Homem e a Biosfera - MaB, que prevê a criação de reservas da
biosfera, que são porções representativas de ecossistemas, terrestres ou costeiros,
reconhecidas pelo programa internacional.
O Programa "O Homem e a Biosfera - MaB", lançado em 1972, é um programa mundial de
cooperação científica internacional sobre as interações entre o homem e seu meio. Esse
programa considera a necessidade permanente de se conceber e aperfeiçoar um plano
internacional de utilização racional e conservação dos recursos naturais da biosfera. Trata
também do melhoramento das relações globais entre os homens e o meio ambiente, busca
o entendimento dos mecanismos dessa convivência em todas as situações bioclimáticas e
geográficas da biosfera, e procura também compreender as repercussões das ações
humanas sobre os ecossistemas mais representativos do planeta.
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As reservas da biosfera são áreas especialmente protegidas, reconhecidas pela UNESCO.
Juntamente com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a União
Mundial para Natureza (UICN), formam uma rede internacional de intercâmbio e cooperação
para a conservação e desenvolvimento sustentado.
Em 1995, na Conferência Internacional sobre as Reservas da Biosfera, realizada em
Sevilha, Espanha, foi redefinido o papel dessas reservas. Hoje, já são mais de 239,
localizadas em 83 países. Sua principal função foi valorizada: criar oportunidades para que
as populações que vivem dentro ou perto delas desenvolvam relacionamento equilibrado
com a natureza e, ao mesmo tempo, demonstrar para toda a sociedade as vias de um futuro
sustentável.
A primeira Reserva da Biosfera criada no Brasil, em 1992, foi para salvar os remanescentes
de Mata Atlântica (M.A). O Programa Internacional Homem e a Biosfera - MaB aprovou em
outubro de 1993 dois outros projetos propostos pelo país: a Reserva da Biosfera do Cinturão
Verde da Cidade de São Paulo, integrada com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e a
Reserva da Biosfera do Cerrado do Distrito Federal. Em 2000, foi reconhecida a Reserva da
Biosfera do Pantanal.
O Comitê Brasileiro do Programa MaB – COBRAMAB -, colegiado interministerial
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, é, a partir de 1999, responsável pela
implantação do programa no Brasil, ao qual estão vinculadas as reservas da biosfera
brasileiras.
A gerência das reservas da biosfera respeita as competências estaduais com seus comitês.
Esse gerenciamento se dá através do zoneamento de sua área em três categorias de uso
que se inter-relacionam:
1ª) zona núcleo ou zona principal, que abrange a região mais preservada de um
ecossistema representativo, habitat favorável ao desenvolvimento de numerosas
espécies de plantas, animais e cenário de convivência com seus predadores naturais.
2ª) zonas tampão ou zonas intermediárias são as que envolvem as zonas núcleos. Nelas,
as atividades econômicas e o uso da terra devem garantir a integridade das zonas
núcleos.
3ª) zonas de transição são as mais externas da Reserva. Nelas, incentiva-se o uso
sustentado da terra e atividades de pesquisa que serão úteis à região no entorno da
Reserva da Biosfera.
Seus limites não têm definição geográfica precisa porque sua demarcação se faz em
consequência de ajustes periódicos ditados pelos conhecimentos conservacionistas, sendo
conquistados na dinâmica da relação planejamento-execução das atividades econômicas
características da região.

1.2.1.2 A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
Em 1991, 1992 e 1993, o Programa Internacional Homem e a Biosfera da UNESCO,
atendendo solicitação do Governo Brasileiro, declarou e reconheceu a Mata Atlântica como
Reserva da Biosfera do Programa MaB. A declaração da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica endossa a sua situação de floresta tropical mais ameaçada do mundo. Envolve
parte de 14 estados brasileiros, compreendendo cerca de 5 dos 8 mil quilômetros de litoral,
estende-se por um número de aproximadamente 1.000 municípios e abrange cerca de
290.000 km² do território nacional. Esta Reserva abriga os principais remanescentes de
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Mata Atlântica e ecossistemas associados, incluindo-se as ilhas oceânicas, que vão desde o
estado do Ceará até o do Rio Grande do Sul.
Em nível federal, a gestão da Reserva é feita pelo Conselho Nacional, constituído por
entidades governamentais dos 14 Estados integrantes, IBAMA e pela sociedade civil
organizada, representada pelas ONG’s, comunidade científica (universidades) e moradores
locais. Em nível estadual, cada estado brasileiro dispõe de um Comitê formado
paritariamente por representantes de instituições governamentais e não-governamentais,
que procura assegurar a implantação da Reserva da Biosfera, priorizando a conservação da
biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico.
Este comitê tem por objetivos propor políticas e diretrizes para a implementação da
Reserva; promover a integração dos municípios localizados em suas áreas; atuar como
facilitador para a captação de recursos; acompanhar a legislação referente à Mata Atlântica
no Congresso Nacional e nas Assembléias Legislativas e propor normas legais para a
gestão; incentivar a pesquisa sobre valoração de recursos naturais e da economia
ecológica; promover o desenvolvimento, a divulgação e o monitoramento de instrumentos de
incentivos à conservação e recuperação ambiental; otimizar a operacionalização entre os
diferentes órgãos ligados direta e indiretamente à questão da RBMA, integrando suas
políticas e ações técnicas; e apreciar, em conjunto com países ou estados vizinhos,
questões relativas à Reserva em áreas limítrofes.

1.2.1.3 A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina
No ano de 1980, com apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA, hoje IBAMA,
os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina uniram-se aos de São Paulo
e Paraná para formar o Consórcio Mata Atlântica, com a finalidade de coordenar as ações
de cunho científico e preservação de áreas desenvolvidas no âmbito desse importante
ecossistema.
Com uma extensão territorial de 95.985 km², dos quais 85%, ou 81.587 km², estavam
originalmente cobertos pela Mata Atlântica, Santa Catarina situa-se hoje como o terceiro
estado brasileiro com maior área de remanescentes, resguardando cerca de 1.666.241
ha.ou 17,41% da área original; lembramos que a área do estado corresponde tão somente a
1,12% do território brasileiro.
A primeira proposta apresentada pelo estado de Santa Catarina ao Comitê Brasileiro do
Programa o Homem e a Biosfera – COBRAMAB - foi aprovada em 1992, e em 1994
também pelo Programa o Homem e a Biosfera – PROMAB -, abrangendo uma área
aproximada de 24.661km² e beneficiando 106 municípios catarinenses.
A Zona Núcleo, originalmente com cerca de 8.400km² (figura 1.2-1), é constituída pelas
unidades de conservação já instituídas legalmente e áreas de preservação permanente
previstas no artigo 2º do Código Florestal. Estão incluídos nesta área os seguintes parques,
reservas, estações ecológicas e área de proteção ambiental:
•
•
•
•
•
•
•

Parque Nacional de Aparados da Serra – 42 km²
Parque Nacional da Serra Geral – 150 km²
Parque Nacional de São Joaquim – 493 km²
Reserva Extrativista do Pirajubaé – 14 km²
Estação Ecológica de Carijós – 7,18 km²
Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim – 30 km²
Reserva Biológica do Arvoredo – 176 km²
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserva Indígena de Ibirama – 140 km²
Reserva Biológica do Aguaí – 76,72 km²
Reserva Biológica Estadual da Canela-Preta – 18,44 km²
Reserva Biológica Estadual de Sassafrás – 50,68 km²
Estação Ecológica do Bracinho – 46,06 km²
Parque Estadual da Serra Furada – 13,29 km²
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro – 874 km²
Parque Municipal da Lagoa do Peri – 20 km²
Parque Botânico do Morro do Baú – 7,5 km²

A Zona Tampão, com 16.261 km², foi constituída pelas áreas que envolvem a Zona Núcleo e
por áreas que permitem a continuidade da Reserva.
A Zona de Transição tem como objetivo um controle através de incentivos a iniciativas
pautadas no uso sustentável dos recursos naturais e atividades de pesquisas, que serão
úteis à região localizada no entorno da Reserva da Biosfera. As duas primeiras Zonas serão
efetivamente tombadas pelo estado.
Visando ampliar a proteção sobre os remanescentes da Mata Atlântica em Santa Catarina,
foi proposta a expansão da Reserva da Biosfera ao COBRAMAB, que a remeteu ao
PROMAB em 2002, sendo aprovada nas duas instâncias. A proposta anexava 05 áreas
(figura 1.2-2).
Áreas propostas das Zonas da Reserva da Biosfera
•
•
•
•
•
•

Rio Uruguai e principais afluentes (Floresta Estacional Decidual e Floresta Ombrófila
Mista)
Floresta Ombrófila Mista 1 e rios Iguaçu e Negro – Norte de SC
Remanescentes de Restinga da Babitonga
Ilha de Santa Catarina
Remanescentes de Floresta Ombrófila Mista 2 – Planalto São Joaquim
Sul de SC – Planícies Quaternárias

TOTAL DA ÁREA EXPANDIDA PROPOSTA: ............ 1.807.067,00 ha ou 18.070.67km²
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PNAS
PNSG
N

Figura 1.2-1: Proposta inicial para a constituição da Reserva da Biosfera em Santa Catarina (Fonte: adaptado de FATMA-SC)
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LEGENDA
Zona Núcleo
Zona de Amortecimento
Zona de Transição
Limite das Áreas Expandidas
CARTOGRAFIA
Rios
Lagoas, Lagunas e Represas
Rodovias Federais

PNAS
PNSG

(Fonte: Adaptado de FATMA-SC)

Figura 1.2-2: Áreas propostas para a expansão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em Santa Catarina.
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1.2.1.4 A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Sul
No estado do Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica ocupava 39,7% do território, estando hoje
reduzida a 2,69%, correspondente a 7.496 km². Neste estado, há a constituição do limite
meridional da Mata Atlântica brasileira.
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roesster (FEPAM) criou o
projeto Mata Atlântica objetivando implantar a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio
Grande do Sul (figura 1.2-3), priorizando a conservação da biodiversidade, o
desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico, tendo como objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Tombamento da Mata Atlântica, em nível estadual, (efetivado em 1992);
Criação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, integrando-se a outros 13
Estados brasileiros, (reconhecida pelo Programa MaB da UNESCO, em 1994);
Consolidação das unidades de conservação integrantes do Domínio da Mata
Atlântica (zonas núcleo da Reserva da Biosfera);
Implantação de sistema integrado de fiscalização e de educação ambiental; e
Desenvolvimento de pesquisa científica.

PNAS
PNSG

Fonte: SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul

Figura 1.2-3: Proposta de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul
Neste estado, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica corresponde a 17,2% da sua área
(48.695 km²), abrangendo os remanescentes florestais que abrigam recursos florísticos e
faunísticos mais expressivos e seu potencial genético, bem como a história da colonização e
das culturas indígenas dos povos caigangues e guaranis.
Por abranger uma região muito extensa, foi definida como estratégia implantar a Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) através de áreas piloto. Assim, os resultados obtidos
nessas áreas podem servir como exemplos concretos para a busca de integração
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homem/natureza e de projetos de desenvolvimento sustentável procurando, a partir daí,
irradiar estes objetivos para as demais áreas da Reserva da Biosfera.
O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do RS, criado em 1996, com
18 integrantes, conta com a participação de representantes da Fundação Estadual de
Proteção Ambiental - FEPAM -, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual IPHAE -, do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas – DEFAP -, da Fundação
Zoobotânica - FZB -, da Empresa Sul Rio Grandense de Assistência Técnica e Extensão
Rural - EMATER -, da Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN
-, do Batalhão de Polícia Ambiental - BPA/BM, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente IBAMA -, do Centro de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS -,
da Pontifícia Universidade Católica- PUC, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
-, da Ação Nascente Maquiné – ANAMA -, da Associação Trêscoroense de Proteção ao
Ambiente Natural – ASTEPAN -; do Projeto Curicaca; dos pequenos agricultores, dos
pescadores e dos índios. Os membros da sociedade civil podem ser substituídos de três em
três anos.

1.2.1.5 A Reserva da Biosfera e os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da
Serra Geral
A situação de fronteira dos Parques entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul confere a eles a situação particular de fazerem parte da Zona Núcleo dos dois estados.
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Brasil contém cerca de 290.000,00 km², onde
aproximadamente 272,50 km² são pertencentes aos Parques, correspondendo a 0,1% da
área total.
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica de Santa Catarina (RBMA – SC) corresponde a
14,7% (42.731,00km²) da área tombada em nível nacional (aproximadamente 290.000,00
km²). Os Parques, em sua porção catarinense, correspondem a 0,32% (aproximadamente
137,00 km²) da RBMA – SC e cerca de 0,047% da RBMA brasileira.
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul (RBMA – RS) corresponde a
16,8% (48.695,00km²) da área tombada em nível nacional (aproximadamente 290.000,00
km²). Os Parques, em sua porção gaúcha, correspondem a 0,34% (aproximadamente
166,00 km²) da RBMA – RS e 0,05% da RBMA brasileira.
Deste modo, por constituir Zona Núcleo da RBMA, ambos Parques adquirem maior
visibilidade e notoriedade, principalmente no âmbito internacional, refletindo diretamente na
possibilidade de maiores investimentos, mobilizações político-institucionais e intercâmbios
com outras áreas naturais protegidas, dentre outras vantagens potenciais.

1.3

Enfoque federal

O território brasileiro encontra-se recoberto pelos mais variados ecossistemas, colocando-se
entre os países com maior diversidade de vida no planeta, abrigando cerca de 2% do total
das espécies existentes.
As unidades de conservação representam uma das melhores estratégias de proteção aos
atributos e patrimônio naturais. Nestas áreas, a fauna e a flora são conservadas, assim
como os processos ecológicos que regem os ecossistemas, garantindo a manutenção do
estoque da biodiversidade .
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1.3.1

Os Parques e o cenário federal

O documento denominado Classificação da Vegetação Brasileira, Adaptada a Um Sistema
Universal, produzida pelo IBGE em 1991, tratou a classificação dos Biomas Brasileiros de
uma forma universal. Conforme pode ser observado na figura 1.3-1, a vegetação do Brasil
foi agrupada em 12 grandes formações, descritas abaixo:
• Áreas das Formações Pioneiras (Sistema Edáfico de Primeira Ocupação) Subdivididas em Influência Marinha (restingas), Influência fluviomarinha (manguezal e
campos salinos), e Influência fluvial (comunidades aluviais);
• Áreas de Tensão Ecológica - Sistemas de Transição (representado pelo contato entre
biomas);
• Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia) – Caracterizada por duas
estações climáticas (chuvosa e seca). Apresenta o estrato dominante com mais de 50%
dos indivíduos despidos de folhagem no período seco;
• Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia) – Está também
condicionada à dupla estacionalidade climática. A porcentagem das espécies caducifólias
no conjunto florestal situa-se entre 20 e 50%;
• Floresta Ombrófila Aberta – Apresenta quatro faciações florísticas que alteram a
fisionomia ecológica da Floresta Ombrófila Densa, imprimindo-lhe clareiras, advindo daí o
nome adotado, além dos gradientes climáticos com mais de 60 dias secos por ano;
• Floresta Ombrófila Mista (Floresta das Araucárias ou pinheiral) – Tipo de vegetação
predominante do planalto meridional;
• Floresta Ombrófila Densa (Floresta Pluvial Tropical) – Está relacionada a fatores
climáticos tropicais de elevadas temperaturas e de alta precipitação, bem distribuídos
durante o ano, o que determina uma situação bioecológica praticamente sem período
seco;
• Refúgios Ecológicos (Comunidades Relíquias) – Toda e qualquer vegetação
floristicamente e fisionômico-ecológica diferente do contexto geral da flora dominante em
determinada região ecológica;
• Campinarana - Termo regionalista brasileiro empregado para a área do alto rio Negro
(AM) como sinônimo de campina, que também significa na linguagem dos indígenas falso
campo. Foi adotado por ser ímpar na fitogeografia mundial. Este tipo de vegetação
próprio da Hylaea amazônica ocorre em áreas fronteiriças da Colômbia e Venezuela, sem
similar fora do território florístico endêmico, adaptado ao solo Podzol Hidromórfico;
• Savana (Cerrado e Campos) - Termo criado para designar os Lhanos arbolados da
Venezuela, foi introduzido na África como Savannah. Veio universalizar as definições
regionais para cerrado e campo sujo. É conceituada como uma vegetação xeromorfa
sobre solos lixiviados aluminizados, de clima estacional (mais ou menos seis meses
secos), podendo não obstante ser encontrada também em clima ombrófilo;
• Savana Estépica (Vegetação de Roraima, Chaquenha e parte da Campanha Gaúcha) Esta fisionomia foi extrapolada como sinônimo universalizado do termo indígena TupiGuarani “caatinga”;
• Estepe – Termo de procedência russa empregado originalmente na Zona Holártica, foi
extrapolado por apresentar homologia ecológica para outras áreas mundiais, inclusive a
Neotropical brasileira. Está sendo utilizado para denominar os campos gerais
paranaenses, a campanha gaúcha e porções da caatinga.

1-16

Unidades de
Conservação Federais

Vegetação

Classes de vegetação
Áreas das Formações Pioneiras
Áreas de Tensão Ecológica
Foresta Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Aberta
Floresta Ombrófila Mista
Floresta Ombrófila Densa
Refúgios Ecológicos
Campinarana
Savana
Savana Estépica
Estepe

Reserva Particular do Patrimônio Natural
Floresta Nacional
Reserva Extrativista
Área de Proteção Ambiental
Área de Relevante Interesse Ecológico
Estação Ecológica
Parque Nacional
Reserva Biológica
Reserva Ecológica

Fonte: mapa de
vegetação do Brasil
publicado pelo IBGE
em 1993 na escala
1:5.000.000
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Fonte: IBAMA

Figura 1.3-1: Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal (IBGE, 1991, www.ibama.gov.br)
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Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral contém em suas áreas as
formações vegetais: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista e Estepes, que
estão inseridas nos biomas:
•

Mata Atlântica - que é composta de uma série de tipologias ou unidades fitogeográficas,
constituindo um mosaico vegetacional, em concordância com o Decreto Federal no
750/93, que dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou
nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica:
[...] considera-se Mata Atlântica as formações florestais e ecossistemas associados
inseridos no domínio Mata Atlântica: Floresta Ombrófila Densa Atlântica; Floresta
Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual;
Floresta Estacional Decidual; Manguezais; Restingas; Campos de Altitude; Brejos
Interioranos e encraves florestais do Nordeste.

•

Campos Sulinos - que considera todas as formações campestres não savânicas
ocorrentes no interior do Paraná e de Santa Catarina (em meio à região da Floresta
Ombrófila Mista - floresta com araucária), até os campos do sul do Rio Grande do Sul,
região conhecida como "Campanha Gaúcha". Originalmente 40% da região sul era
ocupada por campos. Os trabalhos de levantamento realizados pela SOS Mata
Atlântica/INPE/ISA (1998) registraram cerca de 172.000,00 km² de Campos Sulinos
(aproximadamente 2% do território nacional), sendo que 60,3% da sua área total está no
Rio Grande do Sul, 18,5% em Santa Catarina e 15,3% no Paraná.

1.3.2

Os Parques Nacionais e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC
O bioma Mata Atlântica ocupa cerca de 1.106.266,17 km² do território nacional. Destes,
aproximadamente 26.141,2 km² (2,36%) estão protegidos por unidades de conservação
federais, sendo as de uso sustentável com 18.232,62 Km² (1,65%) e as de proteção integral
com 7.908,57 km² (0,98%). Os Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral
preservam cerca de 193,1 km² deste bioma, o que representa 0,02% do bioma em nível
nacional, e 2,44% das áreas protegidas por Unidades de Conservação de Proteção Integral
(figura 1.3-2)
(193,10 km²)
2%

(7715,47 km²)
98%

Figura 1.3-2: Participação dos Parques na categoria UCs de Proteção Integral no
Bioma Mata Atlântica
Os Campos Sulinos ocupam aproximadamente 171.377,04 km² do território nacional.
Apenas 3.680,09 km² (2,1%) estão protegidos por Unidades de Conservação Federais.
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Destas, cerca de 3.170,15 km² (1,85%) estão protegidos em UCs de uso sustentável e
509,93 km² (0,25%) em UCs de proteção integral. Os Parques de Aparados da Serra e
Serra Geral preservam cerca de 96,17 km² deste bioma o que corresponde a 0,05% dos
Campos Sulinos, e 18,86% das áreas protegidas por Unidades de Conservação de Proteção
Integral (Figura 1.3-3).

(96,17 km²)
18,86%

(413,76 km²)
81,14%

Figura 1.3-3: Participação dos Parques na categoria UCs de Proteção Integral no
Bioma Campos Sulinos
Maiores detalhes sobre a distribuição das Unidades de Conservação por bioma, categorias
de manejo e outras informações podem ser obtidas no site do IBAMA (www.ibama.gov.br).
1.4

Enfoque estadual

A situação de fronteira entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul contribui
ainda mais com as peculiaridades e singularidades dos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral, principalmente do ponto de vista institucional e sócio-cultural.

1.4.1

Implicações ambientais

1.4.1.1 Contexto da conservação no estado de Santa Catarina
Apesar de ser a região de maior densidade demográfica, a Vertente Atlântica como um todo
contém os principais remanescentes florestais e maiores percentuais de cobertura (figura
1.4-1). Certamente contribui para isto a existência do Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro, com cerca de 90 mil ha. Por toda esta região distribuía-se a Floresta Ombrófila
Densa. A topografia extremamente acidentada, com a presença de várias serras, contribuiu
para a manutenção dos significativos remanescentes, haja vista que é exatamente nestas
áreas onde estão mais concentrados; em menor escala, encontram-se alguns
remanescentes de Floresta Ombrófila Mista. Esta dominava o Planalto e o meio oeste
catarinense, juntamente com os campos. A Floresta Estacional Decidual cobria vastas áreas
do vale do rio Uruguai e certamente, assim como a Floresta de Araucárias, é um dos
ecossistemas da Mata Atlântica mais ameaçados.
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LEGENDA

= 1% Área reflorestada.

Fonte: FATMA em SDM, 1997

Figura 1.4-1: Vegetação primária e secundária e área reflorestada por região
hidrográfica
A área original da Floresta Atlântica no estado era de 29.000km² (figura 1.4-2), e
atualmente o remanescente é da ordem de 7.160 km². Isto significa que Santa Catarina
possui 28% do total remanescente desta vegetação em todo o País, e seus parques
concentram cerca de 2,44% (193,1 km²) deste bioma no estado.

Fonte : GAPLAN, 1986

Figura 1.4-2: Cobertura vegetal original de Santa Catarina
Em nível quantitativo, as áreas dos biomas presentes em Santa Catarina que apresentam
algum tipo de proteção ambiental estão distribuídas conforme a figura a seguir:

1-20

Municipais
5%
Estaduais
28%

Federais
67%

Figura 1.4-3: Relação de área entre as unidades de
conservação no estado de Santa Catarina, segundo a
esfera de administração
O Projeto de Recuperação, Conservação e Manejo dos Recursos Naturais em Microbacias
Hidrográficas, em sua segunda etapa (Projeto Microbacias II), desenvolvida pelo Governo
do estado de Santa Catarina, através da FATMA irá contemplar propostas quanto à
constituição de corredores ecológicos. No momento, o estado não apresenta um programa
específico.
A seguir são apresentadas as Unidades de Conservação, áreas tombadas e outras áreas
protegidas em Santa Catarina não enquadradas no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC) e no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da
Natureza (SEUC). A figura 1.4-4 visualiza a inserção geográfica da UC no contexto estadual
indicando algumas das principais unidades de conservação dos estados de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
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PARANÁ

AR
G

1 - Reserva Particular do Patrimônio Cultural Fazenda Palmital
2 - Floresta Nacional Três Barras
3 - Área de Relevante Interesse Ecológico Serra da Abelha
4 - Reserva Particular do Patrimônio Cultural Bugercofp
5 - Floresta Nacional Caçador
6 - Reserva Nacional Joaçaba
7 - Floresta Nacional Chapecó
8 - Reserva Particular do Patrimônio Cultural Fazenda Pousada Serra Pitoco
9 - Reserva Biológica Marinha do Arvoredo
10 - Área de Proteção Ambiental Anhatomirim
11 - Reserva Particular do Patrimônio Cultural Caraguatá
12 - Estação Ecológica Carijós
13 - Reserva Particular do Patrimônio Cultural Costão do Santinho
14 - Reserva Extrativista Pirajubaé
15 - Reserva Particular do Patrimônio Cultural Barra do Rio do Meio
16 - Parque Nacional São Joaquim
17 - Parque Nacional Serra Geral
18 - Parque Nacional Aparados da Serra

1 - Floresta Nacional de Canela
2 - Floresta Nacional de são Fco. de Paula
3 - Parque Nacional de Aparados da Serra
4 - Estação Ecológica do Taim
5 - Estação Ecológica de Aracuri
6 - Reserva Ecológica da Ilha dos Lobos
7 - Parque Nacional da L. do Peixe
8 - Parque Nacional da Serra Geral

EN
TI
NA

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS
9 - Parque Florestal Estadual do Turvo
10 - Parque Florestal Estadual de Nonoai
11 - Parque Florestal Estadual do Espigão Alto
12 - Parque Estadual de Torres
13 - Parque Estadual de Itaipu
14 - Parque do Caracol
15 - Parque Estadual do Ibitiri
16 - Parque Estadual do Tainhas
17 - Parque Estadual do Delta do Jacu
18 - Parque Florestal Estadual de Rondinha
19 - Reserva Biológica da Serra Geral
20 - Reserva Biológica do Ibicu Mirim
21 - Estação Ecológica Estadual de Aratinga
22 - Área de Proteção Ambiental Rota do Sol
23 - Parque Estadual do Camaqu
24 - Reserva Biológica do Mato Grande

19 - Estação Ecológica Bracinho
20 - Reserva Biológica Estadual Sassafrás
21 - Parque Botânico Morro do Baú
22 - Reserva Biológica Estadual Sassafrás
23 - Reserva Biológica Estadual Canela Preta
24 - Estação Ecológica Estadual Barra do Queimados
25 - Parque Florestal Rio Vermelho
26 - Parque Estadual Serra do Tabuleiro
27 - Parque Florestal Serra Furada
28 - Reserva Biológica Estadual Aguaí

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS

Limite Dos Parques Nacionais De Aparados Da Serra E Serra Geral

Fonte RS: Zoneamento da Reserva da Biosfera, FEPAM
Escala original: 1/250.000, 1992

AT
NO
CE
A

UR
UG

O

29 - Reserva Indígena Ibirama
30 - Reserva Indígena Xanxerê
31 - Reserva Indígena Chimaguê

LA
G

28 - Reserva Indígena Guarita
29 - Reserva Indígena Nonoai
30 - Reserva Indígena Cacique Doble

O

A

RESERVAS INDÍGENAS

LÂ

DO
S

NT
IC
O

PA
TO
S

25 - Reserva Biológica do Larri
26 - Área de Proteção Ambiental de Osório
27 - Parque Natural Municipal Teixeira Soares
31 - Reserva Biológica de Ibirapuitã

UA
I

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.
DIRETORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA
ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S.A.
Rua Deputado Antô nio Edu Vieira, 999-Pantanal,
Telefax: (048) 234-2709
CEP: 8804 0-901

www.socioambiental.com.br

FIGURA 1.1-4: PRINCIPAIS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NOS ESTADOS DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL

Figura 1.4-4: Principais Unidades de Conservação nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul
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1.4.1.2 Unidades de Conservação federais em Santa Catarina
1.4.1.2.1 Unidades de Conservação de Proteção Integral
Quadro 1.4-1: Parques Nacionais
Instrumento
Parque Nacional
Legal de Criação
Aparados da Serra*

Dec. Nº 47.446/59
e 70.296/72

Serra Geral*

Dec. Nº 531/92

São Joaquim

Dec. Nº 50.922/61

Serra do Itajaí

a ser criado

Município

Área (ha)

Cambará do Sul (RS),
Praia Grande e Jacinto
Machado (SC)
Cambará do Sul (RS),
Praia Grande e Jacinto
Machado (SC)
Urubici, Bom Jardim da
Serra e Grão Pará (SC)
Indaial, Blumenau,
Gaspar, Guabiruba,
Botuverá, Vidal Ramos,
Presidente Getúlio e
Apiúna (SC)

13.060,60 (aprox.
5.224,00 localizados
em SC)
17.345,50 (aprox.
8.600,00 localizados
em SC)
49.300,00

51.000,00

Dados do IBAMA de Santa Catarina, com informações complementares da Fundação do Meio Ambiente de
Santa Catarina (FATMA – 2002).
* Estas unidades apresentam parte de sua área nos dois estados, porém a sede se encontra no estado do Rio
Grande do Sul.

Quadro 1.4-2: Estações Ecológicas
Instrumento
Estação Ecológica
Legal de Criação
Dec. nº 94.656,
Carijós
20.07.87
Quadro 1.4-3: Reservas Biológicas
Instrumento
Reserva Biológica
Legal de Criação
Marinha do Arvoredo

Dec. nº 099142,
12.03.90

Município

Área (ha)

Florianópolis

712,20

Município

Área (ha)

Florianópolis (ilhas do
Arvoredo, Deserta, Galés
e Calhau de São Pedro)

17.600,00

Dados do IBAMA de Santa Catarina, com informações complementares da Fundação do Meio Ambiente de
Santa Catarina (FATMA – 2002).

1.4.1.2.2 Unidades de Conservação de Uso Sustentável
Quadro 1.4-4 Florestas Nacionais
Instrumento
Floresta Nacional
Legal de Criação
Chapecó
Ibirama
Caçador
Três Barras

P. nº 560,
25.10.68
Dec. nº 95.819
11.03.88
P. nº 560,
25.10.68
P. nº 560,
25.10.68

Município

Tipologia

Área(ha)

Guatambu e
Chapecó (sede da
FLONA)

Pinus/Arau
cária

1.606,63

Ibirama
Caçador
Três Barras

Mata
Atlântica
Pinus/Arau
cária
Pinus/Arau
cária

570,58
710,44
4.458,50
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Quadro 1.4-5: Áreas de Proteção Ambiental
Área de Proteção
Instrumento
Município
Ambiental
Legal de Criação
Dec. nº 528
Governador Celso Ramos e
Anhatomirim
(20.05.92)
Florianópolis (Baía Sul)
Garopaba, Imbituba, Laguna,
Dec. nº de
Jaguaruna e Içara (parte terrestre
14.09.2000,
e mar territorial) e Florianópolis,
publicado no D.O.
Baleia Franca
Palhoça e Paulo Lopes (mar
179, de
territorial e ilhas adjacentes)
15.09.2000

Área (ha)
3.000,00

156.100,00

Informações complementares da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA – 2002).

Quadro 1.4-6: Reserva Extrativista
Instrumento
Princ.
Reserva
Área
População
Responsável
Legal de
Município
Recurso
Extrativista
(ha)
Estimada
Gerenciamento
Criação
manejado
Dec. nº 533,
Berbigão,
20.05.92
Marinha de
Peixe e
Florianópolis 1.444,00
1.000
IBAMA/CNPT
Pirajubaé P. nº 078-N,
Crustáceo
30.09.96
Quadro 1.4-7: Área de Relevante Interesse Ecológico
Área de Relevante Interesse
Instrumento Legal
Ecológico
de Criação
Serra da Abelha/Rio da Prata Res. nº 005, 17.10.90

Município

Área (ha)

Vitor Meireles

4.604,00

Informações complementares da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA – 2002).

1.4.1.3 Unidades de Conservação estaduais de Santa Catarina
1.4.1.3.1 Unidades de Conservação de Proteção Integral
Quadro 1.4-8: Unidades de Conservação Estaduais – Proteção Integral
Instrumento
UC
Município
Legal de Criação
Estação Ecológica
Dec. nº 22.768,
Bracinho
Schroeder e Joinville
16.07.84
Reserva Biológica
Dec. nº
Treviso, Nova Veneza e
Aguaí
19.635,01.07.83
Siderópolis
Dec. nº 11.232,
Canela Preta
Botuverá e Nova Trento
20.06.80
Dec. nº 2.221,
Benedito Novo e Doutor
Sassafrás
04.02.77
Pedrinho
Parque Estadual
Águas Mornas,
Florianópolis, Garopaba,
Dec. nº
Imaruí, Palhoça, Paulo
Serra do Tabuleiro
1.260,01.11.75
Lopes, S. Amaro da
Imperatriz, S.Bonifácio,
S. Martinho
Dec. nº 11.233,
Serra Furada
Grão Pará e Orleans
20.06.80

Área (ha)

4.606,00

7.672,00
1.844,00
6.972,00

87.405,00

1.329,00

Fonte: (BRUCK et al., 1995). Informações complementares da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina
(FATMA – 2002).
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Quadro 1.4-9: Unidades de Conservação Estaduais - Proteção Integral - a serem
criadas e sem categoria definida
Instrumento
UC
Município
Área (ha)
Legal de Criação
Barra do Queimados
a ser criada
Concórdia
735,11
(compensatória da UHE – Itá)
Fita Amarela (compensatória
Campos Novos e Abdon
a ser criada
1.580,00
da UHE – Campos Novos)
Batista
Quebra-Queixo
(compensatória da UHE –
a ser criada
São Domingos
620,33
Quebra-Queixo)
Babitonga
a ser criada
São Francisco do Sul
7.800,00
Informações complementares da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA – 2002).

1.4.1.3.2 Unidades de Conservação de Uso Sustentável
Quadro 1.4-10: Unidades de Conservação Estaduais - Uso Sustentável - SC
Instrumento
UC
Município
Área (ha)
Legal de Criação
APA
(3) Fazenda Amola Faca
(1)
São José do Cerrito
280,00
Informações complementares da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA – 2002).

1.4.1.4 Unidades de Conservação municipais de Santa Catarina
1.4.1.4.1 Unidades de Conservação de Proteção Integral
Quadro 1.4-11: Unidades de Conservação Municipais - Proteção integral
Instrumento
UC
Município
Área (ha)
Legal de Criação
Reserva Biológica
Xavier Sagmeister
(1)
Campo Erê
25,00
(3)Dionísio Cerqueira
(1)
Dionísio Cerqueira
12,00
(3)Treze Tílias
(1)
Treze Tílias
2,00
(3)Praia do Rosa
(1)
Imbituba
5,00
Parque Natural Municipal
L. nº 2.800,
Vale do Rio do Peixe
Joaçaba
285,68
11.04.02
São Francisco de Assis
L. nº 99,25.10.95
Blumenau
23,00
L. nº 4.990,
Nascentes do Garcia
Blumenau
5.300,00
05.06.98
Bromberg
(1)
Blumenau
6,70
Franz Damm
(1)
Timbó
22,00
Rio Fortuna
(1)
Timbó
30,00
Araponguinhas
(1)
Timbó
40,00
Freymund Germer
(1)
Timbó
36,60
Informações da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA – 2002).
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1.4.1.4.2 Unidades de Conservação de Uso Sustentável
Quadro 1.4-12: Unidades de Conservação Municipais – Uso Sustentável
Instrumento
UC
Município
Legal de Criação
ARIE
L. nº 4.157,
Roberto Miguel Klein
Blumenau
21.12.92
Costeira de Zimbros
(1)
Bombinhas
APA
Serra Dona Francisca
Dec. nº 8.055/97
Joinville
Quirirí
Dec. nº 055/97
Garuva
L. nº 2.347,
Alto Rio Turvo
Campo Alegre
18.08.98
L. nº 2348,
Dos Campos do Quirirí
(3)Campo Alegre
18.08.98
L. nº 246,
Rio Vermelho/Humbold
São Bento do Sul
14.08.98
L. nº 1.095,
Represa do Alto Rio Preto
Rio Negrinho
17.08.98
Bacia Hidrográfica. do Rio dos
L. nº 1.093,
Rio Negrinho
Bugres
16.08.98
Dec. nº 166/2000,
Bateias
Gaspar
15.09.00
Dec. nº 2.317,
Cedro Margem Direita
Timbó
06.07.87
Dec. nº 2.222,
Timbó
Cedro Margem Esquerda
02.10.86
Dec. nº 6.797,
Padre Raulino Reitz
Blumenau
19.02.01
São Francisco de Assis
L. nº 98, 25.10.95
Blumenau
Dec. nº
Ilhas Fluviais (rio Itajaí-Açu)
Blumenau
6.435/27,_.08.99
Morros Albino e Esteves
(1)
Criciúma
(3)Parque Morro Cechinel
(1)
Criciúma
(3)Morro da Cruz
(1)
Criciúma
(3)Morro Casagrande
(1)
Criciúma
(3)Lagoa do Verdinho
(1)
Criciúma
(3)Parque Ecológico José
(1)
Criciúma
Milanese
(3)Parque Salura
(1)
Frei Rogério
Fonte Modelo Caxambu
(1)
Caxambu do Sul
Mananciais do Rio Kuntz e
(1)
Siderópolis
Rio Fiorita
Mananciais dos rios Sangão,
(1)
Siderópolis
Sant’ana e Albino
Mananciais dos rios da Serra
(1)
Siderópolis
São Bento, Serrinha e Costão
da Serra

Área (ha)

0,35
1.000,00
40.675,00
9.325,00
7.000,00
1.400,00
23.000,00
16.000,00
8.000,00
200,00
400.00
800,00
10.000,00
53,00
39,00
2.969,64
702,50
4.075,80
94,25
4,00
7,00
12,00
0,25
926,35
1.664,17
13.036,27

Fonte: BRUCK et al., 1995. Informações complementares da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina
(FATMA – 2002).
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1.4.1.5 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) de Santa Catarina
1.4.1.5.1 RPPN’s em SC já efetivadas
Quadro 1.4-13: Unidades de Conservação Particulares - SC
RPPN
Instrumento Legal
Município
P. nº 070/92-N,
Fazenda Palmital
Itapoá
25.06.92
Fazenda Pousada
Serra Pitoco

P. nº 040/97-N,
30.04.97

Atalanta

Reserva Bugerkopf

P. nº 148/92-N,
30.12.92

Blumenau

Caraguatá

P. nº 645/90

Antônio Carlos

Caraguatá 2

P. nº 01/98-N

Antônio Carlos

Barra do Rio do Meio

P. nº 23/99-N,
23.02.99

Santa Rosa de
Lima

Costão do Santinho

Proc. 0813/98-41

Florianópolis

Hospital de Caridade P. nº 85/99, 06.10.99

Florianópolis

Morro da Aguada

P. nº 057/99

Balneário
Camboriú

Gralha Azul

P. nº 27, 28.04.00

Água Doce

Fazenda Araucária

P. nº 41/2000,
09.08.00

São Joaquim

Guaxinim

P. nº 66/2001

São José

Prima Luna

P. nº 100/2001

Nova Trento

Chácara Edith

P. nº 158/2001

Brusque

Caetezal

P. nº 168/2001

Joinville

Ano Bom

P. nº 167/2001

São Bento do Sul

Área (há)

Proprietário
Natanael
590,60
Machado
Wigold
3,00
Bertoldo
Schaeffer
Lauro
Eduardo e
Édela T.
82,70
Wener Bacca
e Miriam
Prochnow
Russel Wid
1.854,00
Coffin
Russel Wid
2.900,00
Coffin
Armi Maria
10,00
Cardoso
Santinho
Empreendime
ntos
441,60
Turísticos
S.A.
Irmandade
Senhor J.
Passos
17,00
Hospital de
Caridade
Grupo
38,20
Tedesco
Enir
30,00
Sebastião
Mendes
João
50,00
Rodrigues de
Mattos
Pedro
26,00
Boehme
Valentin
100,00
Camilo
Casset
Anete
Hoffmann,
Lídia
415,69
Hoffmann e
Wilson Morelli
Tacolindner
4.613,80 Participações
Ltda.
Tacolindner
88,00
Participações
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RPPN

Instrumento Legal

Reserva Ecológica
Emílio Ernesto
P. nº 53, 18.04.02
Battistella
(Rota das Cachoeiras)

Município

Área (há)

Corupá

100,00

Morro das Aranhas

P. nº 043/99-N

Florianópolis

44,16

Bio Estação Águas
Cristalinas

P. nº 19/20002,
05.02. 02

Guabiruba

102,96

Morro da Palha
Reserva Rio das
Furnas
S/nome

Proc.02026.0044487/ São Francisco do
00-38
Sul

16,00

(1)

Alfredo Wagner

10,00

(1)

São Bonifácio

189,00

Proprietário
Ltda.
Modo
Battistella
Reflorestador
a Ltda.
Costão do
Santinho
Empreendime
ntos
Turísticos
S.A.
Bio Estação
Águas
Cristilinas
Celso
Westphalen
Sobrinho
Renato
Rizzaro
Elias Buss

Dados fornecidos pelo IBAMA/SC em janeiro de 2002, com informações complementares fornecidas pelo
IBAMA/SC em junho de 2002.

1.4.1.5.2 RPPN’s em SC a serem criadas
Quadro 1.4-14: Unidades de Conservação Particulares - SC - a serem criadas
Área
RPPN
Instrumento Legal
Município
Proprietário
(ha)
Parque Florestal do
Proc. nº
1.157,4
Caçador
Empagri
Contestado
02026.003277/98-63
8
Volmir João
Dalmora e
Rosmari
Proc. nº
Pequeno Vale
Ipumirim
6,20
Salete
02026.000679/01-38
Baldissarelli
Dalmora
Tacolindner
Barracas (Ano Bom)
Proc. nº
São Bento do Sul 800,00 Participações
02001.002189/01-91
Ltda.
Tacolindner
Proc. nº
1.200,0
Rio do Júlio
Joinville
Participações
02026.001820/01-10
0
Ltda.
Tacolindner
Araquari
s/informação
Araquari
88,00 Participações
Ltda.
Condomínio
Proc. nº
Governador Celso
Recanto das Marés
6,73
Recanto das
02026.000977/98-79
Ramos
Marés
Incopisa Ind.
Proc. nº
E Com.
Pinheirinho
Rio Negrinho
9,00
Pinheirinho
02026.001618/93-05
S.A.
Martinho
Águas Mornas
Proc. nº 440/97-45
Águas Mornas
60,00
Campos Neto
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RPPN

Instrumento Legal

Município

Área
(ha)

Praia do Estaleiro

Proc. nº
02026.003518/98-38

Balneário
Camboriú

0,73

Morro dos Zimbros

Proc. nº
02026.004021/99-36

Bombinhas

28,70

do Morro Redondo

Proc. nº
02026.002084/98-02

Criciúma

17,00

da Veja

Proc. nº
02026.003406/01-81

São Francisco do
Sul

80,00

Fazenda do Salto

Proc. nº
02026.003762/02-77

Lebon Régis

24,81

Maijoma

Proc. nº
02026.002209/99-59

Imbituba

4,86

JHR

Proc. nº
02026.004204/02-83

Joinville

1,94

S/ Nome

Proc. nº
02026.000692/98-29

Braço do Norte

S/ Nome

Proc. nº 3300/96-11

São Pedro de
Alcântara

38,00

S/ Nome

Proc. 1694/97-17

Anitápolis

443,90

S/ Nome

Proc. nº
02026.000286/98-48

Itajaí

27,60

S/ Nome

Proc. nº 0082/98-06

Santa Rosa de
Lima

S/ Nome

Proc. nº
02026.003420/98-35

Mafra

32,00

S/ Nome

Proc. nº
02026.000133/99-18

Joinville

1,00

S/Nome

Proc. nº
02026.005215/99-60

Joinville

2,75

Proprietário
Maria Luiza
Rizzon
Lúcia
Margarida
Currlin Japp e
Hans
Heinrich Japp
Dourival
Giassi
Usina
Siderúrgica
Vega do Sul
Olmiro
Sulzbach e
Junes Rosa
Sulzbach
Maiojama
Participações
Ltda.
JHR
Empreendime
ntos
Imobiliários
Ltda.
Salomão
Câmara
Werner
Tsugui
Tomioka
Nilsson,
Moacir Akira
Nilson e
Maurice Seuji
Tomioka
Adir
Guimarães
Maria Nadir
Nothen
Adaime Filha
e Elizabeth
Muller
Adaime
Reinaldo
Vandresen
Sebastião
Basílio de
Cassias
Elea
Incorporadora
de Imóveis
Ltda.
Distribuidora
de Bebidas
Joinville Ltda.
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RPPN

S/Nome

Instrumento Legal

Proc. nº
02026.002942/00-51

Município

Araranguá

Área
(ha)

Proprietário

59,88

Libero
Delavechia e
Ignes
Tramontini
Delavechia

Dados fornecidos pelo IBAMA/SC em junho de 2002, com informações complementares da FATMA.

1.4.1.6 Outras áreas protegidas em Santa Catarina não enquadradas no Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e no Sistema Estadual de
Unidades de Conservação (SEUC)

Quadro 1.4-15: Outras Áreas Protegidas - SC
Instrumento Legal de
NOME
Criação
Parque Municipal
da Galheta (Proteção
L. nº 3.455, 16.08.90
Integral)
Dec. nº 698, 30.08.94
L. nº 1.828,04.12.81
Lagoa do Peri (Proteção
Dec. nº 091, 01.06.82
Integral)
Lagoinha do Leste (Proteção
Integral)

Município

Área (ha)

Florianópolis

149,30

Florianópolis

2.030,00

Florianópolis

(3) 804,10

Florianópolis

563,00

Florianópolis

1.456,53
270,00
5,00
128,00

Maciço da Costeira (Proteção
Integral)
Ilha do Morro do Amaral
Morro do Finder
Caieira

Dec. nº 153, 05.06.87
L. nº 3.701,07.01.92
Dec. Nº 1.261,
23.05.75;
nº 213, 14.12.79; e
nº 231, 16.09.88
L. nº 4.605, 11.01.95
Dec. nº 154, 14.06.95
Dec. nº 6.182/89
Dec. nº 7.056/93
(1)

Cachoeira do Fernandes

(1)

Gruta São José
Grutas de Botuverá
(Proteção Integral)
Morro do Macaco
Galheta
Rio Novo Alto Corupá
(Rota das Cachoeiras)

(1)

Joinville
Joinville
Joinville
São João
Batista
São Bonifácio

(1)

Botuverá

32,51

(1)
(1)

Bombinhas
Bombinhas

408,00
113,00

(1)

Corupá

(2)

Dec. Nº 010, 23.04.90 e
nº 020, 20.07.99
L. nº 224, 08.05.90

Maracajá

104,69

Joinville
Palhoça
Florianópolis
Florianópolis
Blumenau,
Indaial, Gaspar
e Guabiruba

1.630,00
20,80
22,00
21,48

Dunas da Lagoa da
Conceição (Proteção
Integral)

Ecológico Maracajá
(Proteção Integral)
Parque Ecológico
Prefeito Rolf Colin
Municipal de Palhoça
Cidade das Abelhas
Córrego Grande

Dec. nº 6.959/92
(1)
(1)
Proc. nº 3214/93-39

Artex

P. nº 143, 05.06.80

3,20
4,84

5.296,00
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NOME
Spitzkopf
(3)das Quedas
Parque Florestal
Rio Vermelho (Proteção
Integral)
Refúgio
Büttner
Parque Botânico
Morro do Baú (Proteção
Integral)
Parque Ambiental
Abaeté (Proteção Integral)
Parque
da Luz
(3) Cachoeira
(3) Véu de Noiva
(3) da Canhanduba
(3) Macaco Branco
(3) Castelo do Morro dos
Passarinhos
(3) 23 de Setembro

Instrumento Legal de
Criação
(1)
(1)

Município

Área (ha)

Blumenau
Brusque

500,00
6,00

Florianópolis

(3) 1.297,00

Gaspar
Brusque

220,00
467,00

(1), 08.04.61

Ilhota e Luiz
Alves

750,00

(1), 28.05.02

Joinville

100,00

P. nº 78, 15.05.97
(1)
a ser criado
(1)
(1)

Florianópolis
Brusque
Doutor Pedrinho
Itajaí
Itapiranga

3,74
10,00
17,00
5,00
3,00

(1)

Palmitos

2.00

(1)

São Bento do
Sul

1,90

(1)

Bom Jardim da
Serra

40,00

(1)

S. José do
Cerrito

278,00

Araquari

270,00

L. nº 6.766, 12.12.75
(1), 28.05.70
(1)

Blumenau
Treze Tílias
Frei Rogério

453,50
18,00
12,00

(1)

Garuva
Rancho
Queimado

13.186,00

(1)
(1)

Araquari
Imaruí

1.000,00
900,00

L. nº 0575, 18.12.01

Florianópolis

170,00

Dec. Nº 2.006,
21.09.62; nº 10.056,
21.08.74; e nº 994/74
(1)
(1)

Parque Rodoviário
(3) Rio do Rastro
Reserva Ecológica
(3) Pinheiral de S. José do
Cerrito
(3) Escola Agrícola de
Araquari
Reserva Florestal
Bom Retiro (Cia. Hering)
(3) Videira
(3) Núcleo Trentícola
Reserva Natural
(3) Rio Turvo
(3) Lanchares
Reserva
(3) da Rede Ferroviária
(3) Rede Ferroviária
Horto Florestal
de Canasvieiras
Reserva Indígena

(1)

Xapecó (Xanxerê)

(1)

Ibirama

(1)

Toldo Chimbangue
Toldo Chimbangue II

(1)
(1)

Entre Rios e
Ipuaçu
Vitor Meireles,
José Boiteux,
Itaiópolis e
Doutor Pedrinho
Chapecó
Chapecó

7,00

149,00

125,00
21,22
(2)
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Aldeia Conda
Cachoeira dos Inácios
Guarani do Aracai
Massiambu
Mbiguacu

Instrumento Legal de
Criação
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Morro Alto

(1)

Morro dos Cavalos
Palmas
Pinhal
Pirai
Rio dos Pardos
Taruma/Pindoty
Toldo Imbu
Unidade de Conservação
Ambiental (UCAD)
Desterro (Proteção Integral)
Área Tombada
Dunas da Barra da Lagoa
Dunas do Pântano do Sul
Dunas da Armação do
Pântano do Sul
Dunas de Ingleses
Dunas do Santinho
Dunas do Campeche
Ilha do Campeche
Lagoinha da Chica
Lagoa Pequena
Restinga de Ponta do
Sambaqui
Restinga de Ponta das
Canas
Região da Costa da Lagoa
da Conceição
(3) Região do Alto Silva
(3) Área Tombada Serra de
S.Miguel e Serra Furada
Área de Preservação
Permanente
Manguezal do Itacorubi
Manguezal da Tapera
Pontal da Daniela
Área de Preservação
Permanente e de Uso
Limitado
(3) Área de Preservação
Permanente Municipal
Joinville

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Chapecó
Imaruí
Saudades
Palhoça
Biguaçu
São Francisco
do Sul
Palhoça
Abelardo Luz
Seara
Araquari
Porto União
Araquari
Abelardo Luz

L. nº 2193/85

Florianópolis

465,80

L. nº 3.771/92
Dec. nº 112, 31.05.85

Florianópolis
Florianópolis

6,6
24,20

Dec. nº 112, 31.05.85

Florianópolis

5,90

Dec. nº 112, 31.05.85
Dec. nº 112, 31.05.85
Dec. nº 112, 31.05.85
P. nº 270,18.07.00
Dec. Nº 135, 05.06.88
Dec. Nº 135, 05.06.88

Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis

953,50
91,50
121,00
45,00
4,60
35,50

Dec. nº 216, 16.09.85

Florianópolis

1,30

Dec. Nº 216, 16.09.85

Florianópolis

21,50

Dec. Nº 247,06.11.86

Florianópolis

967,50

(1)

Nova Trento

375,00

(1)

Biguaçu

(2)

L. nº 2.193/95
L. nº 2.193/95
L. nº 5.091/97

Florianópolis
Florianópolis
Florianópolis

150,00
52,20
15,64

L. nº 2.193/95 e nº
1.851/82

Florianópolis

9.871,70

L. nº 1.410, 12.12.75

Joinville

7,00

NOME

Município

Área (ha)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)

Informações complementares da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA – 2002).
Notas: (1) não consta instrumento legal de criação; (2) não teve a área quantificada e (3) requer confirmação
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1.4.2

Contexto da Conservação no estado do Rio Grande do Sul

O Estado do Rio Grande do Sul é um mosaico de paisagens diversas. Matas de vários tipos,
campos verdes, dunas, lagoas e banhados, rochas de todas as idades e tantos outros
elementos, fazem parte do estado dos gaúchos. Parte desse patrimônio natural está nos
parques e reservas, que até a bem pouco tempo existiam apenas no papel.
Com a criação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA -, a implementação dos
parques já existentes passou a ser prioridade. Muitas dessas áreas foram criadas no início
da década de 70, mas nunca houve investimento para que fossem efetivadas.
A SEMA, por meio do seu Departamento de Florestas e Áreas Protegidas (DEFAP), fez
investimentos em Parques e atualmente alguns possuem Plano de Manejo. Algumas
Unidades estão em fase de implementação com o Parque Estadual do Turvo, último reduto
da onça-pintada, e o Parque Estadual Delta do Jacuí, formado por ilhas no coração da
Região Metropolitana de Porto Alegre. O Parque Estadual de Itapuã já está implantado e
aberto para visitação pública.
No Rio Grande do Sul a Mata Atlântica ocupava 39,7% do território, cerca de
111.160,00km². Hoje este bioma está reduzido a 2,69%, correspondendo a 7.496,00km². Os
Parques abrigam cerca 64,53km², o que corresponde a 0,86% deste bioma no estado.
Os Campos Sulinos, segundo o levantamento feito pela SOS Mata Atlântica/INPE/ISA
(1998), estão presentes em cerca de 103.716,00 km² do estado. Os Parques resguardam
aproximadamente 96,16 km², ou seja, 0,09 da área total deste bioma no Rio Grande do Sul.
No Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul ficou constatado aumento na
cobertura florestal do estado. Atualmente, o território têm 17,53% de florestas nativas 13,50% em estágio avançado e médio de regeneração, 4,03% em estágio inicial, e ainda
0,97% de florestas plantadas (tabela 1.4-1).
Tabela 1.4-1: Área florestal - 1993 e 2001
1983
Floresta
Área km²
%
Nativa
15.857,31
5,62
Plantada
1.743,96
0,62
Total
17.601,27
6,24

2001
Área km²
49.556,29
2.747,48
52.303,77

%
17,53
0,97
18,50

Acréscimo
Área km²
33.698,98
1.003,50
34.702,50

Fonte: FEPAM, 2002

Este fato é decorrente do abandono das áreas mais difíceis de serem cultivadas, pelo maior
rigor da legislação pertinente e por uma maior conscientização dos proprietários sobre a
importância das florestas para o meio ambiente.
A grande maioria das áreas de florestas primárias do estado encontra-se nas Unidades de
Conservação (parques, reservas biológicas, florestas nacionais, etc). Outra parte substancial
das florestas remanescentes está localizada em regiões serranas de difícil acesso, muitas
em áreas de preservação permanente. Atualmente, as florestas nativas sujeitas ao manejo,
de um modo geral, têm grande valor ambiental e baixo valor econômico.
Quadro 1.4-16: Classificação e quantificação da vegetação
FORMAÇÕES VEGETAIS
Floresta ombrófila densa
Floresta ombrófila mista
Floresta estacional semidecidual
Floresta estacional decidual

ÁREA KM²
683,75
9.195,65
2.102,75
11.762,45

PERCENTUAL
0,24
3,25
0,74
4,16
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FORMAÇÕES VEGETAIS
Savana (arbórea aberta e gramíneo lenhosa)
Estepe (gramíneo lenhosa)
Estepe (parque de espinilho)
Savana estépica
Áreas de formações pioneiras
Áreas de tensão ecológica (região intermediária, entre
ecossistemas)

ÁREA KM²
17.650,36
2.002,86
22,89
1.220,87
1.488,04

PERCENTUAL
6,24
0,71
0,01
0,43
0,53

3.199,65

1,13

Fonte: FEPAM, 2002

O inventário apresenta, também, os dados de classificação do uso da terra.
Quadro 1.4-17: Uso atual da terra - Classificação do uso da terra
Classe de uso
Área km²
Florestas nativas - estágios médio e avançado
38.159,52
Florestas nativas - estágios iniciais (capoeira)
11.396,77
Florestas plantadas
2.747,48
Agricultura implantada
17.369,63
Solo exposto
54.008,26
Campo e pastagem
132.102,60
Áreas urbanas
1.285,96
Lâminas d'água
20.050,28
Dunas
2.018,78
Banhados
1.655,55
Nuvens e áreas não classificadas
1.884,87
Total
282.679,70

Percentual
13,50
4,03
0,97
6,14
19,11
46,73
0,45
7,09
0,71
0,60
0,67
100,00

Fonte: FEPAM, 2002

Como apresentado no quadro, o Rio Grande do Sul apresenta uma grande extensão de sua
área, cerca de 46,73%, que abriga formações campestres naturais ou alteradas
antropicamente. Apesar desta grande extensão, a área total protegida por Unidades de
Conservação de proteção integral é muito pequena, aumentando ainda mais a importância
dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral.
1.4.2.1 Unidades de Conservação federais no estado do Rio Grande do Sul

1.4.2.1.1 Unidades de Conservação de Proteção Integral
Quadro 1.4-18: Parques Nacionais
NOME

Instrumento Legal de
Criação

Área em ha

Bioma

P.N. de Aparados da
Serra

Dec. Nº 47.446 de
17.12.59
Dec. nº 70.296 de
17.03.72

10.250,00

Mata Atlântica

P.N. da Serra Geral

Dec. Nº 531 de 20.05.92

17.300,00

Mata Atlântica

P.N. da Lagoa do
Peixe

Dec. nº 93.546 de
06.11.86

34.400,00

Campos Sulinos
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Quadro 1.4-19: Estações Ecológicas
NOME

Instrumento Legal de
Criação

Área em ha

Bioma

E.E. do Taim

Dec. Nº 92.963 de
21.07.86

10.764,63

Campos Sulinos

E.E. de AracuriEsmeralda

Dec. Nº 86.061 de
02.06.81

272,63

Mata Atlântica

Quadro 1.4-20: Área de Proteção Ambiental
NOME

Instrumento Legal de
Criação

Área em ha

Bioma

A.P.A. Ibirapuita

Dec. nº 529 de 20.05.92

318,767

Campos Sulinos

Quadro 1.4-21: Floresta Nacional
NOME

Instrumento Legal de
Criação

Área em ha

Bioma

F.N. Canela

Port. 561/68

517,73

Mata Atlântica

F.N. Irati

Port. 559/68

3.495,00

Mata Atlântica

F.N. Açungui

Port. 559/68

728,78

Mata Atlântica

F.N. Passo Fundo

Port. 561/68

1.358,00

Mata Atlântica

F.N. de São Francisco
de Paula

Port. 561/68

1.606,7

Mata Atlântica

Quadro 1.4-22: Área de Relevante Interesse Ecológico
NOME

Instrumento Legal de
Criação

Área em ha

Bioma

ARIE Pontal dos Latinos
e Pontal dos Santajos

Re. CO5 de 05/05/84

2.993,00

Marinho

1.4.2.2 Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN) no estado do Rio Grande
do Sul
Quadro 1.4-23 – RPPN no Rio Grande do Sul
Nome da Reserva
RPPN FAZENDA DAS
PALMAS
RPPN MARIANA PIMENTEL
ESTANCIA SANTA ISABEL
DO BUTUÍ

Município
Encruzinhada do
Sul
Mariana Pimentel

Área (há)

Bioma

160,00

Campos do Sul/MT

46,00

Campos do Sul/MT

São Borja

135,00

Campos do Sul/MT
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Nome da Reserva
CHACARA SANANDUVA
RESERVA PARTICULAR
SCHUSTER
RPPN DO URUQUÁ

Município
Viamão

Área (há)
3,00

Bioma
Mata Atlântica

Humaitá

4,00

Mata Atlântica

29,00

Campos do Sul/MT

140,00

Mata Atlântica

340,00

Mata Atlântica

6,00
8,00
15,00
100,20
1,75
14,00
45,00
2.761,00

Região dos
Restinga/MT. ATL
Campos do Sul/MT
Campos do Sul/MT.
Restinga/MT. ATL
Mata Atlântica
Mata Atlântica
Campos do Sul/MT

11,11

Campos do Sul/MT

9,00

Mata Atlântica

10,00

Mata Atlântica

17,68

MT. ATL

9,95
13,00
65,33

Mata Atlântica
Campos do Sul/MT
Campos do Sul/MT

São Luiz Gonzaga
São Francisco de
RESERVA DO PAREDÃO
Assis
Santa Vitória do
ESTÂNCIA SANTA RITA
Palmar
BOSQUE DE CANELA
Canela
RPPN COSTA DO SERRO
Porto Alegre
RPPN MINAS DO PAREDÃO
Piratini
FAZENDA CURUPIRA
Pedro Osório
RESERVA JARDIM DA PAZ
Porto Alegre
SÍTIO PORTO DA CAPELA
Charqueadas
FAZENDA CANELEIRA
Dom Pedrito
FAZENDA RODEIO BONITO Júlio de Castilhos
RESERVA DOS
Dom Pedrito
MANANCIAIS
RESERVA DO CAPÃO
Barra do Ribeiro
GRANDE
RES. PART. PROF.
Viamão
DELAMAR
São Francisco de
RANCHO MIRA-SERRA
Paula
RECANTO DO ROBALO
Torres
FAZENDA BRANQUILHO
Dom Pedrito
RPPN PONTAL DA BARRA
Pelotas

1.4.2.3 Unidades de Conservação Estaduais – Rio Grande do Sul
Quadro 1.4-24: Unidades de Conservação estaduais - RS
Decreto de
UNIDADE
Município
Criação
n° 2.312, de 11 de
Parque Estadual do Turvo
Derrubadas
março de 1947
Porto Alegre, Canoas,
Parque Estadual Delta do
nº 24.385, de 14
Nova Santa Rita,
Jacuí
de janeiro de 1976
Eldorado do Sul e Triunfo
Parque Estadual de
n° 30.645, de 22
Sarandi
Rondinha
de abril de 1982
Parque Estadual do
n° 658, de 10 de
Barracão
Espigão Alto
março de 1949
n° 22.575, de 14
Parque Estadual de
de julho de 1973 e
Viamão
Itapuã
nº 33.886, de 11
de março de 1991
n° 41.440, de 28
Parque do Espinilho
Barra do Quarai
de fevereiro de
2002

Área
17.491,40 ha
17.245 ha
1.000 ha
1.331,9 ha

5.566,50 ha

a ser adquirida:
1.617,14 ha
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Decreto de
Criação
Decreto de criação
Reserva Biológica da
Terra de Areia e Maquiné : n° 30.788, de 27
Serra Geral
de julho de 1982
Reserva Biológica de
n° 31.788, de 27
Alegrete
Ibirapuitã
de junho de 1982
Reserva Biológica do
n° 23.798, de 12
Itaqui e Maçambará
Banhado São Donato
de março de 1975
Estação Ecológica
São Francisco de Paula e n° 37.345, de 11
Estadual Aratinga
Itati
de abril de 1997
Horto Florestal do Litoral
n° 34.712, de 26
Tramandaí
Norte
de abril de 1993
Refúgio de Vida Silvestre
Nº 41.55921 de
Viamão
Banhado dos Pachecos
fevereiro de 2002
UNIDADE

1.4.3

Município

Área
2.064,70 ha
351,42 ha
a ser definida
5.882 ha
45,87 ha
2.543,4662

Potencialidades de cooperações em Santa Catarina

Os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, através de suas secretarias de Meio
Ambiente, apresentam programas e convênios já constituídos ou em andamento com
diversas instituições nacionais e internacionais.
PNMA II – Programa Nacional do Meio Ambiente/FATMA
Componente Desenvolvimento Institucional
Subcomponente - Licenciamento Ambiental
Projeto elaborado, em fase de apreciação pelo MMA, devendo o convênio ser assinado
ainda no primeiro semestre do ano em curso, com execução ao encargo da Fundação do
Meio Ambiente – FATMA.
Os recursos são da ordem de US$ 500.000, para reestruturar o sistema de licenciamento e
fiscalização ambiental do estado de Santa Catarina, resgatando sua utilização como
instrumento de planejamento e controle voltado para o uso sustentável dos recursos
naturais na cadeia produtiva da suinocultura.
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional de licenciamento e
fiscalização.
Subcomponente - Monitoramento da Qualidade da Água
O estado apresentou a documentação requerida, demonstrando sua capacitação técnica e
legal elaboração, estando credenciado para obter U$ 500.000 para a execução do projeto.
A execução deverá ser conduzida pela Fundação do Meio Ambiente – FATMA com ações
na Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar. A aprovação do projeto prevê a
execução a partir de 2003.
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional de troca de informações e
formação de base de dados para projetos de preservação dos recursos hídricos.
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Componente Gestão Integrada de Ativos Ambientais
O estado de Santa Catarina se habilitou ao Programa, cumprindo os requisitos específicos
para o Componente Desenvolvimento Institucional e atendimento aos critérios elegibilidade
para o Componente Gestão Integrada e de Ativos Ambientais.
1. Controle da degradação ambiental decorrente da suinocultura nas bacias do Lajeado
dos Fragosos, município de Concórdia, e de Coruja Bonito, município de Braço do Norte.
2. Incentivo às práticas
agroecológicas para agroturismo e para ecoturismo em
comunidades rurais situadas no entorno do Parque Estadual do Serra do Tabuleiro.
A execução da segunda etapa do Componente Gestão Integrada de Ativos Ambientais / SC
prevê a divulgação, identificação dos parceiros, elaboração e aprovação do Projeto de
agroecologia nos municípios de entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro,
ação a ser desenvolvida pela SDM, que exerce a função de Unidade Coordenadora do
Programa no estado.
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional de troca de experiências
baseado nos resultados do Projeto de agroecologia nos municípios de entorno do Parque
Estadual da Serra do Tabuleiro.
Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto Orla
O Ministério do Meio Ambiente – MMA e a Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão – SPU/MP, em parceria com a Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, através do Programa de Gerenciamento
Costeiro de Santa Catarina – GERCO/SC, vêm desenvolvendo esforços para implantação
do Projeto Gestão Integrada da Orla Marítima – PROJETO ORLA, cujo objetivo é ampliar o
conceito de gestão do patrimônio costeiro, buscando compatibilizar os interesses coletivos
com os de proteção ambiental. Neste sentido, para aplicação dos procedimentos
metodológicos, buscou-se como área piloto o município de Florianópolis.
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional de troca de experiências
baseada nos resultados do Projeto Gestão Integrada da Orla Marítima – PROJETO ORLA.
FEPEMA – Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente
Os recursos do FEPEMA são destinados a projetos apresentados por Prefeituras
Municipais, Organizações Não-Governamentais - ONGs, Órgãos Governamentais,
Universidades, e Órgãos Estaduais de Meio Ambiente - OEMAs.
As áreas temáticas para elaboração de projetos a serem apresentados para a
SDM/FEPEMA são:
I – desenvolvimento e execução de programas, projetos e atividades destinadas a
promover a preservação, conservação e melhoria da qualidade ambiental;
II – realização de estudos e pesquisas ambientais;
III – implementação e aquisição de equipamentos destinados à elaboração de planos e
projetos, bem como à prestação de serviços de fiscalização e de laboratórios na área
ambiental;
IV – treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados diretamente à rede de
execução de serviços de proteção ambiental;
V – soluções de problemas emergenciais que afetem o meio ambiente;
VI – implantação e operação de redes de monitoramento do ar, do solo e da água; e
VII – desenvolvimento de atividades de educação ambiental.
Potencialidades: desenvolvimento de parcerias para a elaboração de projetos destinados
ao FEPEMA.
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FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos
A finalidade do FEHIDRO é apoiar, em caráter supletivo, estudos, implementação e
manutenção de projetos de aproveitamento e gestão dos recursos hídricos do estado, numa
ótica de desenvolvimento sustentável, incluindo, dentre outras, as seguintes áreas
específicas:
•
•
•
•
•
•
•

Realização de estudos, pesquisas e levantamentos hídricos;
Mapeamentos hídricos básicos;
Execução de planos de gestão e gerenciamento de bacias hidrográficas;
Implantação e gerenciamento de um sistema de informações em recursos hídricos;
Implantação de um sistema de outorga de direito de uso da água no Estado;
Implantação e gerenciamento de um sistema de cadastro de usuários de água no
estado; e
Execução de políticas de proteção ambiental do Estado, com ênfase em recursos
hídricos.

Potencialidades: desenvolvimento de parcerias para a elaboração de projetos municipais e
intermunicipais de conservação, uso racional, controle e proteção dos recursos hídricos.
EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agrícola e Extensão de Santa Catarina
A EPAGRI conta com uma estrutura de pesquisa instalada em pontos estratégicos do
estado. São unidades adequadamente equipadas que geram modernas técnicas de
produção, a fim de atender as demandas dos produtores em termos de criações, culturas e
outras atividades emergentes, tais como flores, plantas medicinais, etc.
Em parceria com prefeituras municipais, sindicatos, organizações representativas dos
agricultores e pescadores e cooperativas, as equipes de assistência técnica e extensão rural
orientam as famílias rurais e pesqueiras e organizam as comunidades.
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional para incentivo e
orientação de práticas, compatíveis com os objetivos dos Parques Nacionais de Aparados
da Serra Geral.

1.4.4

Potencialidades de cooperação no estado do Rio Grande do Sul

FEPAM/PNMA II - O PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE DE FUNDO
NACIONAL
O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) é conduzido pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA), sendo financiado através do acordo de empréstimo, entre o Governo
Brasileiro e o Banco Mundial (BIRD), e objetiva desenvolver nos estados projetos de gestão
que integram a Política Ambiental com políticas setoriais, propiciando uma maior
participação dos municípios e de organizações da sociedade civil na gestão ambiental.
Também visa atuar de forma descentralizada, apoiando as diversas unidades da Federação
no fortalecimento das instituições que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA - e no incentivo à gestão integrada do meio ambiente.
O PNMA II foi configurado para ser desenvolvido em três fases sucessivas de
implementação, num total de 10 anos.
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Está estruturado em dois componentes - Gestão Integrada de Ativos Ambientais e
Desenvolvimento Institucional. Este último está subdividido em Licenciamento Ambiental,
Monitoramento da Qualidade da Água e Gerenciamento Costeiro.
No estado, a FEPAM é executora dos subcomponentes do desenvolvimento institucional,
licenciamento ambiental e gerenciamento costeiro.
AGENTE FINANCEIRO: Acordo de empréstimo entre o Governo Brasileiro e o Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD (US$ 300 milhões, para 10
anos de execução).
Objetivos Específicos:
• Implementar projetos de gestão integrada, com caráter replicável, e modelos de
desenvolvimento sustentável;
• Aprofundar processo de descentralização da gestão ambiental, fortalecendo estados e
municípios;
• Estimular a adoção de soluções inovadoras e a formação de parcerias entre o poder
público e a sociedade civil, para a gestão ambiental;
• Desenvolver e implementar sistemas de monitoramento ambiental, voltados para a
geração de informações que auxiliem a tomada de decisões;
• Desenvolver ações para aumentar a eficácia do processo de licenciamento, integrando-o
com os demais sistemas de gestão; e
• Fortalecer a capacidade de gestão ambiental integrada da Zona Costeira.
PRÓ-GUAÍBA (FEPAM)
O Programa para o Desenvolvimento Ecologicamente Sustentável e Socialmente Justo da
Região Hidrográfica do Guaíba é uma ação governamental que visa contribuir para a
melhoria das condições ambientais de uma região hidrográfica com área aproximada de
114.536.7 km, num total de 251 municípios envolvidos, com um percentual de área da bacia
no estado de 40,61%
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional conciliando os objetivos e
as ações de gestão dos Parques com as do Pró-Guaíba, uma vez que a Bacia do rio
Taquari – Antas, pertencente a esta região hidrográfica, englobando rios como o Camisas e
o Tainhas que têm suas nascentes nos Parques e no entorno próximo.
GERENCIAMENTO COSTEIRO/RS (FEPAM)
O Programa de Gerenciamento Costeiro iniciou no estado em 1998, através da FEPAM,
com o objetivo de gerenciar o uso dos recursos ambientais da Zona Costeira de forma
participativa, buscando a implantação de ações integradas para o desenvolvimento
sustentável.
O Programa de Gerenciamento Costeiro da FEPAM visa a implantação de um processo de
administração costeira apoiada em instrumentos de planejamento e gerenciamento como o
zoneamento ecológico - econômico (ZEE), o sistema de informações para enquadramento
dos recursos hídricos, planos de ação e gestão, monitoramento costeiro, licenciamento e
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fiscalização, visando melhorar a qualidade de vida das populações locais e promovendo a
proteção adequada de seus ecossistemas.
Esse programa se insere no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, o qual foi
implantado com a promulgação da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que o instituiu,
fundamentado na Política Nacional de Meio Ambiente. Nesse mesmo ano, o Programa
iniciou no RS, coordenado pela FEPAM, visando buscar alternativas para promover o
desenvolvimento socioeconômico com a manutenção dos ecossistemas costeiros.
No Rio Grande do Sul a região costeira é delimitada a partir de sua formação geológica,
relevo e bacia de drenagem, e perfaz um total de 43.000 Km², envolvendo 46 municípios. A
região costeira (figura 1.4-5), que se estende no sentido norte-sul por aproximadamente
620 km de costa retilínea, foi dividida em 04 grandes setores:
Litoral Norte: do município de Torres até o município de Cidreira;
Litoral Médio Leste: do município de Palmares do Sul até São José do Norte, a leste da
Lagoa dos Patos;
Litoral Médio Oeste: do município de Barra do Ribeiro até o de Pelotas, a oeste da Lagoa
dos Patos; e
Litoral Sul: do município de Rio Grande até o de Santa Vitória do Palmar.

Fonte: FEPAM, 2002

Figura 1.4-5: Setorização da Região Costeira do RS
Principais Resultados:
• Zoneamento ecológico-econômico integrado com a Proposta de Enquadramento dos
Recursos Hídricos.
Em 1988, foi iniciado o projeto de Gerenciamento Costeiro no RS, a partir do Litoral Norte.
Para a elaboração do ZEE foram produzidas 13 cartas temáticas da região, que permitiram
uma visão integrada da área planejamento.
A proposta final de ZEE do Litoral Norte (figura 1.4-6) considerou as expectativas da
comunidade local, que foi ouvida durante os anos de 1997 e 1998 em 9 reuniões realizadas
nos municípios.
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Fonte: FEPAM, 2002

Figura 1.4-6: Zoneamento ecológico-econômico da região litorânea do Rio Grande do
Sul
• Diretrizes Ambientais para o desenvolvimento do Litoral Norte. Caderno de Planejamento e
Gestão Ambiental - n.º 1;
• Subsídios para definição de áreas para disposição final de resíduos sólidos urbanos no
Litoral Norte e Médio leste do RS;
• Definição de critérios ambientais para usos na faixa de praia;
• Cartas temáticas: Uso do Solo Atual, Flora, Geologia e Geomorfologia e Vocações
Agrárias do Litoral Médio Leste;
• Cartas temáticas: Geologia e Geomorfologia, Vocações Agrárias, Flora e Fauna
Associadas e Uso do Solo Atual do Litoral Médio Oeste; e
• Cartas de Batimetria, Faciologia e Parâmetros Oceanográficos da Lagoa dos Patos e
Oceano.
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional para conservação do
entorno dos Parques.
PROGRAMA MATA ATLÂNTICA (FEPAM)
O Programa Mata Atlântica foi criado em 1990 na FEPAM, com o objetivo de implantar a
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no estado, priorizando a conservação da
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biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico. Desde o início,
contou com a participação da Secretaria da Cultura, através do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico - IPHAE e demais instituições governamentais e não-governamentais
ligadas à área ambiental e cultural.
Objetivo Geral:
Implantar a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, priorizando a
conservação da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico.
Objetivos Específicos:
• Tombamento da Mata Atlântica, em nível estadual, (efetivado em 1992);
• Criação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, integrando-se a outros 13 estados
brasileiros (reconhecida pelo Programa Mab da UNESCO em 1994);
• Consolidação das unidades de conservação integrantes do Domínio da Mata Atlântica
(zonas núcleo da Reserva da Biosfera);
• Implantação de sistema integrado de fiscalização, e de educação ambiental; e
• Desenvolvimento de pesquisa científica.
Através de convênio entre o Governo do Estado e o banco alemão KFW, este projeto prevê
a implantação de Unidades de Conservação no Litoral Norte em áreas núcleo da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica, através de ações de instalação de infra-estrutura,
recuperação de ecossistemas, alternativas de utilização sustentável dos recursos naturais,
controle ambiental e apoio à implementação com capacitação e sensibilização das
comunidades locais.
Potencialidades: desenvolvimento de parcerias para a elaboração de projetos visando a
conservação da área do entorno e corredores ecológicos.
PROGRAMA PESQUISAS AMBIENTAIS (FEPAM)
A partir das pesquisas, as divisões técnicas da FEPAM elaboram diagnósticos, normas e
padrões para fiscalização e licenciamento, além de metodologias para estratégias de
controle, planejamento e análise de projetos de Estudos de Impacto Ambiental/Relatório de
Impacto no Meio Ambiente (EIA/RIMAS).
O Programa de Pesquisas Ambientais apresenta as seguintes finalidades:
• Coordenar, elaborar e executar os projetos de pesquisa de interesse da FEPAM;
• Buscar recursos financeiros e/ou humanos junto a órgãos de fomento à pesquisa como a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (FAPERGS), o CNPq, a Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep), o IBAMA, etc, bem como junto à própria FEPAM;
• Realizar e manter convênios com outras instituições nacionais e internacionais como
Centros de Pesquisa, Órgãos de Proteção Ambiental e Universidades, visando
implementar o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e a formação de recursos
humanos em nível de graduação e pós-graduação;
• Elaborar relatórios e publicações técnico-científicas resultantes dos projetos de pesquisa;
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• Prestar assessoria às demais divisões técnicas da FEPAM; e
• Desenvolver e otimizar técnicas de amostragem, preparação e determinação de
parâmetros em projetos de pesquisa na área ambiental, visando à padronização de
metodologia.
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional para análise de proposta
de projetos para licenciamento.
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Com o objetivo de acompanhar mudanças na qualidade dos recursos hídricos interiores da
Região Costeira, com vistas à definição de ações de controle do uso destes, foi
implementado o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água no Litoral Norte e
Médio Leste, a partir da análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos, num total de
13 parâmetros, em 62 pontos de amostragem.
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional de troca de informações e
formação de base de dados.
SIGERCO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO GERENCIAMENTO COSTEIRO
O Programa possibilitou a implantação de uma estrutura de informática para trabalhar com
dados geoprocessados, que conta com computadores ligados em rede e com software de
SIG e de processamento de imagens.
Esta estação de trabalho, conta hoje com informações geográficas implantadas para uso da
FEPAM e é acessível aos municípios e outras instituições interessadas.
Potencialidades: desenvolvimento de programa interinstitucional de troca de informações e
formação de base de dados.
O PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA ESTADO/MUNICÍPIO
O principal objetivo do programa é dar condições aos municípios para que ocupem um papel
mais ativo na gestão das questões ambientais locais e gestão compartilhada. Há um outro
aspecto fundamental: a necessidade de ações articuladas dos governos municipais entre si
e com os órgãos ambientais governamentais para a gestão de questões regionais. Com este
esforço, a descentralização do licenciamento ambiental avançará, uma vez que já conta com
regulamentação definida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). Também
serão estabelecidas bases concretas para a construção do Sistema Estadual de Proteção
Ambiental (SEPRA), com um processo descentralizado e participativo.
Potencialidades: colaboração no desenvolvimento de programa interinstitucional para
conservação ambiental dos municípios do entorno dos Parques e de parceria para a
construção do SEPRA.
FUNDEFLOR – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
Criado através do artigo 49 da Lei no 9.519, de 21 de janeiro de 1992, tem por finalidade
financiar os projetos e programas definidos no Plano de Desenvolvimento Florestal,
objetivando a execução da Política Florestal Estadual, centrando suas metas
prioritariamente na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, manejo e extensão florestal,
aproveitamento econômico e sustentável da floresta nativa, controle e fiscalização florestal,
fomento florestal e Unidades de Conservação.
Os recursos do FUNDEFLOR são oriundas de dotações orçamentárias do Estado e créditos
adicionais que forem atribuídos; resultado operacional próprio; recursos oriundos de
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operações de crédito; recursos provenientes de convênios; contratos e outros ajustes
celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, caso em que
a destinação de recurso será especificada no ajuste; arrecadação proveniente da outorga de
concessões, permissões e autorizações para utilização de recursos florestais; o produto das
multas aplicadas em razão de infrações florestais; recursos resultantes de doações de
pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais; recursos oriundos de cobrança de
taxas; recursos oriundos da comercialização de sementes, mudas e matéria-prima florestal;
outros recursos a ele destinados, compatíveis com suas finalidades.
Potencialidades: desenvolvimento de parcerias para a elaboração de projetos destinados
ao FUNDEFLOR para a região e zona de amortecimento.

CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO- COREDES
Criados pela Lei Estadual n.º 10.283, de 17/10/94, e regulamentados pelo Decreto n.º
35.764 de 28/12/94, o funcionamento destes conselhos ocorre através da deliberação, em
reuniões plenárias realizadas em caráter ordinário ou extraordinário, sobre temas de
interesse regional (figura 1.4-7).

Fonte: FEPAM, 2002

Figura 1.4-7: Localização dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento
Segundo o estabelecido na Lei, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES têm atribuições de promover a participação de todos os segmentos da sociedade regional
no diagnóstico de suas necessidades e potencialidades, para a formulação e implementação
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das políticas de desenvolvimento integrado da região, elaborar planos estratégicos de
desenvolvimento regional, manter espaço permanente de participação democrática,
resgatando a cidadania, através da valorização da ação política, e constituir-se em instância
de regionalização do Orçamento do Estado.
Atualmente, o estado do Rio Grande do Sul é composto por 22 Conselhos Regionais de
Desenvolvimento, que foram formados observando a sua localização geográfica e suas
potencialidades socioeconômicas.
Potencialidades: desenvolvimento de parcerias para a formulação de políticas de
desenvolvimento integrado na região do entorno dos Parques.
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2 ANÁLISE REGIONAL

2.1 DESCRIÇÃO
Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral abrangem área territorial de três
municípios: Praia Grande e Jacinto Machado, no estado de Santa Catarina, e Cambará do
Sul, no do Rio Grande do Sul (Figura 2.1-1).
Integram a Zona de Amortecimento dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra
Geral os municípios de São Francisco de Paula e, principalmente, Cambará do Sul, na
porção do Planalto do Rio Grande do Sul. A planície costeira inclui fundamentalmente terras
dos municípios de Praia Grande e Jacinto Machado, no estado de Santa Catarina, e
Mampituba, no Rio Grande do Sul.
A Zona de Amortecimento dos Parques caracteriza-se por ser uma área de significativa
atividade econômica com características eminentemente rurais, com destaque à silvicultura
e à pecuária bovina, principalmente a de corte, na porção do planalto (Cambará do Sul), e à
agricultura na planície litorânea (Praia Grande e Jacinto Machado), onde destaca-se, em
termos de proximidade e risco potencial à biota dos Parques, o cultivo de banana nas baixa
e média encostas dos Aparados.

2.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral estão inseridos na Região Sul
do Brasil, junto à porção oriental da divisão política dos estados do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina.
Esta região caracteriza-se de forma marcante por uma exuberante beleza paisagística
associada à brusca variação topográfica do relevo, onde encontramos a paisagem dos
chamados Campos de Cima da Serra em contraste, através de um desnível súbito, com a
paisagem da Planície Costeira.
Estes fatores estão condicionados sobretudo pela peculiaridade geológica e geomorfológica
regional. Destacam-se, neste sentido, as Formações Geológicas Serra Geral e Botucatu, as
formações da Província Costeira e as Unidades Geomorfológicas do Planalto dos Campos
Gerais e da Serra Geral como os principais fatores condicionantes do meio físico da região,
principalmente em seus aspectos litológicos e estruturais (RIGO, 2001).
Em termos geológicos a Província Paraná, que coincide com a Bacia Sedimentar do Paraná,
é constituída pelas formações Botucatú e Serra Geral. Já a Província Costeira é constituída
por acumulações coluviais, fluviais, lacustres, eólicas e marinhas recentes, abrangendo,
como reflete o próprio nome, a parte da linha de costa situada a leste das escarpas da serra
(ibid).
A Formação Serra Geral é constituída por uma sucessão de derramamentos de lava,
ocorridos há cerca de 132 milhões de anos, de composição eminentemente básica na sua
seqüência inferior e ácida na seqüência superior. A espessura do pacote de derrames é
extremamente variável, atingindo os maiores valores, entre 700 e 1.000 m, na região dos
“Aparados da Serra”. A Formação Botucatú aflora principalmente no sopé da escarpa do
planalto basáltico, abaixo da Formação Serra Geral. A litologia dessa Formação é
caracterizada por arenitos finos a médios, de coloração vermelha e rosa, com estruturas
típicas de deposição eólica (ibid).
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Na Província Costeira, as acumulações recentes constituem um complexo dos chamados
Sistemas Laguna-Barreira, desenvolvidos ao longo da margem interna da Bacia de Pelotas,
em quatro ciclos sucessivos de transgressão e regressão marinha, com idade
principalmente pleistocênica e holocênica. Esta dinâmica de transgressões e regressões
originou os depósitos sedimentares que caracterizam a morfologia atual da Província
costeira e, portanto, a paisagem típica desta região de planície (ibid).
As Unidades Geomorfológicas citadas anteriormente pertencem ao Domínio Morfoestrutural
das Bacias e Coberturas Sedimentares. A Unidade do Planalto dos Campos Gerais, que
corresponde ao território gaúcho na região, apresenta topografia de relevo suave ondulado a
ondulado e com altitudes variando de 900 a 1.200 m acima do nível do mar. As formas de
relevo e os solos desenvolveram-se nessa Unidade sobre litologias ácidas da Formação
Serra Geral. Esse tipo de litologia é o principal condicionante na formação dos solos
existentes no Planalto dos Campos Gerais. São solos com elevada acidez desenvolvidos
sobre substrato rochoso predominantemente basáltico, fato que, associado à sua pequena
espessura e à presença de fragmentos de rocha, os torna impróprios para o
desenvolvimento da agricultura (ibid).
A região correspondente às escarpas da serra, interface entre a Planície Costeira e os
Campos de Cima da Serra, pertence à Unidade Geomorfológica Serra Geral. O
escarpamento dessa unidade, de relevo forte ondulado a montanhoso e com altitudes
variando em torno de 100 a 1.000 m acima do nível do mar, expõe várias seqüências de
derrames da Formação Serra Geral e, nas posições basais das encostas, rochas areníticas
da Formação Botucatú. O relevo e os solos desta Unidade desenvolvem-se principalmente
sobre litologias básicas da Formação Serra Geral (ibid).
Nesta mesma Unidade ocorre a dinâmica responsável pelos processos evolutivos de
formação do principal atrativo paisagístico da região, os cânions. São profundos “cortes” no
planalto formando paredões íngremes com até 700 m de desnível, razão pela qual toda
região característica, que se estende no sentido norte-sul, é conhecida como “Aparados da
Serra”.
Os aspectos climáticos regionais estão, de certa forma, relacionados aqueles
condicionantes geomorfológicos anteriormente citados. Apesar de estar inserida no clima
subtropical, de domínio mesotérmico brando, a região apresenta significativas diferenças
climáticas impostas principalmente pelo gradiente altitudinal e, em última escala, pela
heterogeneidade geográfica - principalmente no que se refere aos índices pluviométricos e
de temperaturas médias anuais. Enquanto no Planalto dos Campos Gerais se observa uma
temperatura média anual de cerca de 15º C, com índices pluviométricos variando de 1.700
mm até 2.000 mm e com característica de clima temperado, nos Patamares da Serra Geral1
e na Planície Costeira as temperaturas médias anuais variam de 18º a 20º C, com índices
entre 1.300 mm e 1.500 mm (IBDF, 1984).
No entanto, são as massas de ar - que se deslocam sobre a região nas diferentes estações
do ano - que têm profundas determinações sobre a distribuição anual das temperaturas e
das chuvas, destacando-se: Massa Equatorial Continental, de efeito bastante atenuado;
Massa Tropical Atlântica, a qual propicia a ocorrência de chuvas orográficas; Massa Tropical
Continental, que é caracteristicamente quente e seca, e Massa Polar Atlântica, que origina
súbitos declínios de temperatura (ibid).
Os ventos frios e úmidos que acompanham as chuvas e ocorrem imediatamente após a
passagem de uma frente polar são chamados regionalmente de minuano, tendo
preferencialmente a direção SO – NE. Além disso, compõem também interessantes
aspectos climáticos da região as geadas, os nevoeiros e a precipitação de neve, dentre
outros (MONTEIRO, 2002).
As geadas, embora mais freqüentes no inverno, ocorrem também no outono e na primavera,
sendo sua ocorrência em torno de cinco a seis vezes mais comum na região do planalto do
1

Unidade Geomorfológica correspondente aos terminais rebaixados em continuidade à Unidade Serra Geral,
que avançam sobre as áreas da Planície Costeira (Rigo, 2002)
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que na Planície Costeira. Já a precipitação de neve, restrita às áreas mais elevadas do
planalto, ocorre praticamente todos os anos, pelo menos entre 1 e 4 dias ao ano (IBDF,
1984).
Os nevoeiros têm sua freqüência razoavelmente distribuída ao longo do ano. Aqueles
associados à passagem de frentes frias são geralmente mais densos e duradouros,
cobrindo vastas áreas do planalto. Já os nevoeiros resultantes da ascensão de massas de
ar quente e úmido, provenientes do mar, se formam normalmente nas encostas da serra
com maior freqüência ao entardecer. Tal fato, quando ocorre no interior dos cânions,
proporciona um fenômeno visual localmente denominado de “viração”, dentre outras
metáforas regionais utilizadas para sua designação (MONTEIRO, 2002).
Do ponto de vista hidrográfico, além da grande influência exercida pelo alto índice
pluviométrico do Planalto dos Campos Gerais, a riqueza e a beleza das águas naturais da
região são também caracterizadas pela brusca variação topográfica do relevo, onde
nascentes, córregos e arroios percorrem os paredões das escarpas para desaguar na
Planície Costeira (DUARTE, 2002).
Este complexo hídrico ocorre através da transição de escoamento destas zonas muito
elevadas para zonas baixas percorrendo grandes desníveis de altitude, de onde se formam
inúmeras cachoeiras e destas tem-se a alimentação de arroios perenes na Planície (ibid).
As principais regiões hidrográficas são compostas pela Região do Extremo Sul, no estado
de Santa Catarina, e pelas Regiões Hidrográficas do Litoral e do Guaíba, ambas no Rio
Grande do Sul (ibid).
Relacionadas de forma muito peculiar aos fatores físico-ambientais anteriormente
abordados, notavelmente quanto aos aspectos geomorfológicos e climáticos, as diferentes
formações vegetacionais existentes na região em que se inserem os Parques Nacionais
apresentam-se como um mosaico heterogêneo bastante complexo. Este inclui tanto
formações florestais quanto abertas, apresentando tipologias significativamente distintas nas
paisagens do Planalto dos Campos Gerais, nas encostas dos “Aparados da Serra” e na
Planície Costeira.
No Planalto dos Campos Gerais, a principal formação florestal existente corresponde à
Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Pinhais ou Floresta de Araucárias, que
tem a dominância fisionômica do pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia. Espécies típicas
desta formação vegetal incluem o xaxim Dicksonia selowiana, o pinheiro-bravo Podocarpus
lambertii, o guaperê Lamanonia speciosa, a casca-d’anta Drimys angustifolia e a canelalageana Ocotea pulchella, dentre outras (PERIN, 2002).
Ao longo das bordas do planalto e nas encostas abruptas da Serra Geral ocorre outra
formação florestal, porém com estrutura bastante peculiar e de ocorrência mais restrita.
Trata-se da “Matinha Nebular” (RAMBO, 1949) ou Floresta Nebular dos Aparados da Serra
(KLEIN, 1978). É uma formação de regiões de elevadas altitudes e solos rasos,
apresentando estrutura baixa com árvores tortuosas, freqüentemente cobertas de musgos e
epífitas. A maior parte de suas espécies componentes também ocorre na Floresta de
Araucárias, sendo características desta formação em termos de dominância, na região, os
cambuins Siphoneugenia reitzii e Myrceugenia eusmosa, a gramimunha Weinmannia humilis
e a casca-d’anta Drimys angustifolia (ibid).
Fazendo uma suave transição com a Floresta Nebular, localizada nos paredões rochosos
das escarpas íngremes, principalmente na região dos Parques Nacionais, ocorre a
Vegetação Rupícola, caracterizada pela expressividade do urtigão Gunnera manicata, do
cará-mimoso Chusquea mimosa e da bracatinga Mimosa scabrella. Este tipo de vegetação,
dada a peculiaridade de sua ocorrência quanto à singularidade do ambiente e às condições
edáficas extremas, tem grande potencial para conter espécies endêmicas ainda
desconhecidas (PERIN, 2002).
Dentre as formações vegetais não-florestais do Planalto dos Campos Gerais, encontramos
amplas áreas de formações campestres em suas distintas tipologias e denominações,
incluindo-se aí os chamados Campos Secos (RAMBO, 1953), Campos Limpos (Baptista et
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alli, 1979) ou Savanas Gramíneo-lenhosas, como colocado por Veloso & Goés-Filho
(1982), com dominância de extensão na região em relação as demais formações
campestres. Dentre as espécies que compõem esta formação encontramos o capim-caninha
Andropogon lateralis, como dominante fisionômica, e diversas espécies das famílias
Poaceae, Asteraceae, Leguminosae e Verbenaceae (ibid).
Ocupando áreas menores em locais de afloramentos rochosos e nas bordas do planalto
encontram-se os Campos Rupestres, cuja composição está intimamente relacionada ao
caráter edáfico. Esta formação apresenta florística semelhante aos Campos Secos, porém
com algumas espécies típicas (ibid).
Da mesma forma, outra formação campestre de caráter edáfico e ocorrência mais limitada
são os chamados Campos Turfosos ou Turfeiras. Freqüentemente localizadas nas baixadas
úmidas do planalto, compostas por densos colchões de Sphagnum spp, (ibid) apresentam,
em suas formações mais extensas, uma fisionomia herbácea ou arbustiva. São formadas
pelo acúmulo de matéria orgânica nos horizontes superficiais do solo e apresentam grande
importância do ponto de vista hidrológico e hidrogeológico, pois funcionam como
reservatórios de água e como reguladores da vazão das drenagens, auxiliando também no
conseqüente abastecimento dos aqüíferos subterrâneos (RIGO, 2002).
Nas encostas dos Aparados da Serra e na Planície Costeira ocorrem diferentes tipologias de
Floresta Atlântica. Ocupando uma faixa expressiva nas encostas ocorre a Floresta Ombrófila
Densa ou Floresta Tropical Atlântica (KLEIN, 1978), basicamente em duas tipologias
distintas, denominadas de Floresta Ombrófila Densa Submontana e Montana. Dominando a
fisionomia destas tipologias, encontramos espécies como a licurana Hyeronima
alchorneoides, a bicuíba Viroloa oleifera, o aguaí Chrysofhylum viride, a canela-branca
Nectandra leucothyrsus e o palmito-jussara Euterpe edulis, dentre outras. Já na Planície
Costeira, a formação florestal que foi outrora predominante é denominada Floresta
Ombrófila Densa de Terras Baixas ou Floresta Tropical das planícies quaternárias do sul
(KLEIN, op cit.), que apresenta como espécies características o jerivá Syagrus
romanzoffiana, a figueira-da-folha-miúda Ficus organensis e o ipê-amarelo Tabebuia
umbellata (PERIN, 2002).
No que diz respeito à fauna, cabe destacar que a referida região, inserida na Província
Zoogeográfica Guarani, possui grande importância tanto pela significativa diversidade de
espécies, em conseqüência da grande variação de formações vegetacionais anteriormente
citadas, quanto pelo fato de constituir um limite natural de distribuição para muitas espécies
que aí ocorrem.
O contato das tipologias florestais costeiras com os elementos campestres e florestais do
planalto insere a região dos Aparados da Serra numa zona de tensão ecológica, em termos
biogeográficos. Há, deste modo, uma clara distinção na composição faunística dos grupos
que ocorrem em cada uma dessas formações (ANTONELLI, 2003).
A mastofauna tem sua dispersão bastante relacionada aos remanescentes bem
conservados de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista da região sul do Brasil,
decaindo em diversidade ao sul da Serra Geral, em direção à fronteira com o Uruguai.
Embora muitas espécies de mamíferos de grande porte estejam altamente ameaçadas ou
localmente extintas na região dos Aparados da Serra, a exemplo da onça-pintada Phantera
onca, da anta Tapirus terrestris e do queixada Tayassu pecari, o complexo de Unidades de
Conservação aí inserido contribui significativamente para a proteção e ocorrência de outras
espécies também relevantes para a conservação. Destacam-se neste sentido o veadocampeiro Ozotocerus bezoarticus e o lobo-guará Chrysocyon brachyurus, ligados a áreas
campestres, e o puma Puma concolor e o veado-bororó Mazama nana, de hábitos mais
florestais (ibid).
Cabe ainda citar dentre a mastofauna de ocorrência regional: o bugio Alouatta fusca; o
macaco-prego Cebus apella; o cateto Pecari tajacu; o gato-do-mato grande Oncifelis
geoffroy; o gato-palheiro Oncifelis colocolo; a jaguatirica Leopardus pardalis; o veado-pardo
Mazama americana; a capivara Hydrochoerus hydrochaeris; o zorrilho Conepatus chinga; e
a rapousa-do-campo Pseudolapex gimnocercus, dentre inúmeros outros (IBDF, 1984).
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Com relação à avifauna regional, o complexo ambiental da região propicia a ocorrência
de elementos típicos de Floresta Ombrófila Densa, principalmente nas porções de baixa e
média altitude; e no Planalto dos Campos Gerais, elementos típicos da Floresta Ombrófila
Mista e elementos andino-patagônicos, sendo alguns desses endêmicos da Serra Geral
(BUZZETTI, 2002).
Dentre as espécies mais relevantes do ponto de vista da conservação, de ocorrência nas
formações de Floresta Ombrófila Densa, incluem-se o macuco Tinamus solitarius, o jaó-dolitoral Crypturellus noctivagus, a jacutinga Pipile jacutinga, e o sabiá-cica Triclaria
malachitacea. Associado principalmente aos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista,
destaca-se papagaio-charão Amazona pretrei como uma espécie globalmente ameaçada de
extinção e endêmica da Serra Geral, e espécies típicas como a corujinha-do-sul Otus
sanctaecatarinae e o grimpeiro Leptasthenura setaria. De ocorrência nas áreas campestres
da região, cabe citar espécies como: o pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus; o
junqueiro-de-bico-reto Limnornis rectirostris; a noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis
dominicana; o pedreiro Cinclodes pabsti; o macuquinho-da-várzea Scytalopus iraiensis e o
caboclinho-de-barriga-preta Sporophila melanogaster. Estão incluídas dentre as espécies de
ocorrência campestres, aquelas consideradas relitos andino-patagônicos (ibid).
Para as aves de rapina cabe salientar a ocorrência do gavião-pega-macaco Spizaetus
tirannus, da águia-cinzenta Harpyhaliaetus coronatus, do gavião-pato Spizaetus
melanoleucus e do urubu-rei Sarcoramphus papa (IBDF, 1984).
A fauna de anfíbios da região em que estão inseridos os Parques Nacionais caracteriza-se,
de um modo geral, por espécies de distribuição restrita à Floresta Ombrófila Densa,
espécies de distribuição restrita à Floresta Ombrófila Mista e por espécies de ampla
distribuição que podem ocorrer em ambas formações florestais (SEGALLA, 2002).
Dentre as espécies da anurofauna regional mais relevantes para conservação, destacam-se:
a rã-das-pedras Cycloramphus valae, que ocorre em áreas de Floresta Ombrófila Densa
Montana e Submontana; o sapo-guarda Elachistocleis erythrogaster, espécie endêmica do
Rio Grande do Sul; o sapinho-verde Melanophryniscus cambaraensis, espécie endêmica do
Rio Grande do Sul, ocorrendo nas áreas de campo e em clareiras das bordas da Floresta
Ombrófila Mista; e a rã-dos-lajeados Thoropa saxatilis, cuja localidade-tipo foi totalmente
desfigurada pela construção da Rodovia Serra do Rio do Rastro, que liga Bom Jesus a
Lauro Muller/SC, tendo sido encontrada na estrada que liga Praia Grande a Cambará do
Sul, fora dos limites do PN da Serra Geral. Esta última espécie foi incluída como vulnerável
na lista de espécies ameaçadas da fauna do Rio Grande do Sul (ibid).
Segundo o (IBDF 1984), os ofídios são numerosos, destacando a representatividade da
família Colubridea, dentre as quais pode-se citar a cobra-cipó Phylodrias patagonensis e a
cobra-d´água Liophis sp. Além disso, ocorrem, em menor número, espécies como a
cascavel Crotalus durissus, a urutu Botrhops alternatus, e a cotiara Botrhops cotiara.
Embora necessite de estudos sistemáticos mais específicos para a região, a riqueza de
Lacertídeos não parece ser muito expressiva, tendo o teiú Tupinambis sp. como espécie
mais representativa.
Outro grupo pouco estudado na região é a ictiofauna. No entanto, o oligotrofismo dos cursos
d’água e o grande número de cachoeiras e cascatas criam condições singulares para a
ocorrência e distribuição de exemplares autóctones da ictiofauna, gerando grande potencial
para possíveis endemismos e espécies ainda desconhecidas. Destaca-se a
representatividade das famílias Characidae, Loricaridae e Poecillidae (IBDF, 1984).

2.3 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS
O histórico de ocupação da região em que estão inseridos os Parques Nacionais de
Aparados da Serra e Serra Geral apresenta aspectos que pontuam de forma muito peculiar
as características geográficas e biofísicas locais, particularmente no que se refere às
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unidades ambientais relativas ao planalto, no nordeste do Rio Grande do Sul, e à parte
baixa, no extremo sul de Santa Catarina, separados pelas encostas íngremes da Serra
Geral. É da mesma forma marcante a influência que estes aspectos têm sobre o uso da
terra e as expressões culturais, observados na região.

2.3.1 Aspectos históricos
O processo inicial de ocupação do planalto riograndense e do extremo sul catarinense
ocorreu de forma razoavelmente dissociada, muito embora as barreiras físicas
representadas pelas escarpas da Serra Geral não tenham constituído um obstáculo
realmente efetivo à integração dos processos históricos subseqüentes.
Antes de iniciada a ocupação européia no planalto do Rio Grande do Sul, as populações
nativas da região eram constituídas por índios pertencentes a três grupos distintos: os
Guarani, os Pampeano e os do tronco lingüístico Jê. Barbosa (apud IBDF, 1984), estima que
cerca de 500 mil índios destes grupos viviam na região.
A ocupação européia neste Estado esteve inicialmente relacionada a diversas ordens
religiosas, com o intuito de catequização dos índios, dentre as quais destacam-se as
jesuíticas. Em 1626, Jesuítas espanhóis provenientes do Paraguai cruzaram o Rio Uruguai
para tentar fundar no Brasil as primeiras missões do Tape, encontrando, no entanto, forte
resistência indígena. A “Companhia de Jesus” retornou com mais força criando cerca de 18
aldeamentos, que ficaram conhecidos como “reduções”.
A partir de 1635, como conseqüência da franca expansão dos engenhos paulistas, os
bandeirantes, sob a liderança de Raposo Tavares, passaram a atacar sistematicamente as
reduções em busca de mão-de-obra indígena. Os Jesuítas recuaram e parte dos índios
catequizados, juntamente com todo gado criado nas reduções, se dispersou pelo planalto.
Aproximadamente nesta mesma época, a região do extremo sul catarinense, habitada pelos
índios Carijós, passou a receber investidas semelhantes. Segundo SDM (2002), foram
adotadas estratégias no sentido de “domesticar” os indígenas locais para serem
encaminhados, posteriormente, às feiras onde eram comercializados como escravos. A
“domesticação” recaía, principalmente, sobre os chefes das tribos, que passavam a
comercializar os índios de suas próprias aldeias com escravocratas de São Vicente e São
Paulo.
Ao que tudo indica, os caminhos que penetravam nos Campos de Cima da Serra, usados
pelos bandeirantes nos anos de 1630, já eram utilizados pelos indígenas, e estes os
ensinaram aos europeus. Acredita-se que alguns grupos indígenas que habitavam a borda
meridional da Serra utilizavam estes caminhos com certa sazonalidade, coletando pinhões
nos “Aparados” e descendo até o litoral para a coleta de moluscos.
De acordo com Rambo (apud IBDF, 1984, p. 69), o gado solto pelos Jesuítas no planalto
passou a constituir mais tarde “o rebanho inicial da campanha gaúcha”. Destaca-se neste
sentido, a importância das condições locais, de clima e relevo, favoráveis ao
desenvolvimento socioeconômico que a pecuária extensiva proporciona em todo período
histórico posterior. A proliferação deste rebanho chega a alcançar cerca de 4 milhões de
cabeças entre o rio Uruguai e o oceano, razão pela qual a região passa a ser conhecida
como “Vacaria do Mar”.
A busca do controle destes rebanhos e da proximidade aos ervais nativos, aliada ao fato da
autorização dada aos Guaranis para o uso de armas de fogo, fez com que os Jesuítas
voltassem mais preparados e estabelecessem os Sete Povos das Missões2 no noroeste do
2

Os Sete Povos estiveram organizados nas Missões denominadas de: São Nicolau, São Luis Gonzaga, São
Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Francisco Borja e Santo Ângelo Custódeo.
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Rio Grande do Sul. Esta organização estava voltada para a defesa das reduções e
escambo de mercadorias entre elas. Durante aproximadamente 70 anos, as Missões
prosperaram chegando a constituir uma população de quase 40.000 pessoas em 1732, o
que, de certa forma, parece ter representado localmente uma certa ameaça a hegemonia da
coroa espanhola (ibid).
Fato importante para a região em que se encontram atualmente os Parques Nacionais,
ocorreu quando parte dos Jesuítas se dirigiu para o nordeste do Rio Grande do Sul, levando
consigo cerca de 80.000 cabeças de gado da Vacaria do Mar para a região que ficou
conhecida como Vacaria dos Pinhais (os Campos de Cima da Serra), numa referência à
grande quantidade de araucárias que entremeavam os campos naturais. Esta transferência
se deveu dos freqüentes ataques que vinham sofrendo por parte dos espanhóis (KROB,
1998).
A decadência das Missões iniciou por volta de 1733. Para alguns historiadores, no entanto,
um dos principais fatos responsáveis por este declínio está relacionado ao Tratado de
Madrid (1750), através do qual Portugal entregou à Colônia do Sacramento, às margens do
rio da Prata, à Espanha, em troca da região dos Sete Povos das Missões, onde pretendia
instalar colonos portugueses. Jesuítas protestaram e os índios se rebelaram, ocorrendo um
dos maiores genocídios indígenas da história, realizado pela Espanha e Portugal, episódio
que ficou conhecido como a Guerra Guaranítica.
Na costa catarinense, o surto de colonização européia da região tem sua origem
consolidada através da penetração lagunense. A incerteza quanto ao local exato da divisa
primordial dos territórios espanhóis e portugueses, estabelecida pela linha do Tratado de
Tordesilhas, não impediu, e, ao contrário, parece ter incentivado cada vez mais o objetivo
luso de avançar para o interior e conter a colonização espanhola. Não tendo forças militares
para tanto, os portugueses o fizeram por meios pacíficos, ou melhor, aumentando a
ocupação do território como se de fato lhes pertencesse. Citando aspectos históricos gerais
da região, SDM (2002) salienta a hábil estratégia de colonização portuguesa, fazendo uso
das “concessões de terras a determinados cidadãos, os quais reuniam algumas famílias,
formando assim os vilarejos”. No entanto, de acordo com o IBDF (1984), o principal motivo
que levou às primeiras concentrações populacionais no litoral sul foi a descoberta de ouro
no sopé da Serra, em princípios do Século XVII.
Durante este mesmo período, alguns fatos parecem integrar historicamente o planalto
gaúcho e a planície sul catarinense, mesmo que de forma incipiente. Vacaria dos Pinhais,
ou os Campos de Cima da Serra, passa a ser descoberta pelos “caçadores de couro”
provenientes de Laguna, que acessam a área através de caminhos que subiam as escarpas
da Serra.
Em parte, o próprio povoamento do planalto do Rio Grande do Sul foi sendo feito a partir da
chegada dos primeiros lagunistas. A presença do gado foi, portanto, o principal atrativo para
a fixação no solo gaúcho. Embora existisse, por parte do governo colonial, o interesse de
povoar a terra, e desta forma garantir sua posse, foi principalmente devido a iniciativa
particular dos que procuraram a região, graças à abundância de gado, que o povoamento se
tornou possível. RAMBO (1994, p. 310), abordando historicamente a criação de gado,
salienta que “[...] por tradição e habilidade, os descendentes dos açorianos, em todo
território da Serra, entregaram-se quase exclusivamente a este ramo de atividade”.
Já a partir do século XVIII, a descoberta de ouro em Minas Gerais passa a influenciar de
forma considerável praticamente toda a economia colonial, e da mesma forma as
populações que viviam tanto no planalto quanto na costa do sul do país. Deste momento em
diante, a economia sulina liga-se efetivamente ao mercado colonial brasileiro. Ao que
parece, no planalto, a simples pilhagem do gado e a agricultura de subsistência que
suportaram a expansão do império português na região da platina anteriormente, deram
lugar à exportação do gado e à produção do charque.
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Destaca-se neste sentido, a importância que a primeira charqueada3 de caráter comercial,
ocorrida em Pelotas em 1780, representou para a dependência da economia provinciana em
relação à pecuária, tornando este um dos principais produtos de exportação do Rio Grande
do Sul.
A atividade mineradora, que passa a ser o foco econômico do império colonial, demanda
com urgência suprimentos de animais de corte e tração. O gado muar tornou-se o meio
básico de transporte interno e o charque passou a alimentar toda a escravaria das áreas de
produção para exportação. Mesmo que ambos não se constituíssem em produtos
adequados a uma típica exportação colonial, inseriram-se com regularidade no sistema
econômico nacional como produtos subsidiários da economia exportadora.
Surge neste período um novo tipo de mercado interno, possibilitando o comércio do gado
vivo em substituição à prática de se comercializar somente produtos animais, entre os quais
destacava-se também o couro.
O grande impulso econômico e social é refletido em toda a região, tanto no planalto quanto
na parte baixa. Caminhos foram abertos cortando o vale do Araranguá em direção à Serra
Geral e daí aos campos de Curitiba (abertura da estrada Conventos/Curitiba), sempre por
via terrestre, até chegar às feiras de Sorocaba e São Paulo e, a partir daí, às minerações de
Minas Gerais, onde enormes quantidades de muares, eqüinos e gadaria em geral eram
comercializados. Insere-se neste período uma figura de grande importância não só para os
aspectos histórico-culturais desta região como para a socioeconomia da colônia como um
todo: o tropeiro, que passou a ser o principal, senão o único, abastecedor do mercado das
Minas Gerais, passando a ligar e unir áreas tão distintas e distantes na formação do Brasil.
Segundo o IBDF (1984, p. 70), as grandes distâncias existentes entre as fontes de produção
e os compradores “gerou a criação de vários `pousos’ ou `invernadas’, que serviam de
postos de descanso, [...] base para concentração populacional, que posteriormente se
transformaram em cidades”.
No litoral, a mudança da rota comercial com a mineração traz um êxodo significativo de
famílias lagunenses para a costa do extremo sul catarinense, que passam a requerer
pedaços de terras, as sesmarias4.
A ocupação do litoral influencia de modo significativo o comércio, particularmente
relacionado à agricultura e à indústria canavieira. Uma atividade de grande importância para
a região foi a cultura da mandioca, fazendo surgir engenhos de produção de farinha. A partir
do século XVIII, destaca-se localmente a exportação de farinha de mandioca, açúcar,
aguardente, feijão, milho e banha.
Em meados do século XVIII, havia iniciado, a política de incentivo à colonização do sul do
país por famílias provenientes da Europa. Então a partir de 1740, chegou à região do Rio
Grande do Sul o primeiro grupo organizado de povoadores açorianos, que tinham apoio
oficial do governo para ocuparem a grande área onde se situavam anteriormente as
Missões. As dificuldades de transporte fizeram com que se instalassem onde é hoje Porto
Alegre, os campos da Viamão, assim como nas duas margens da Lagoa dos Patos e na
costa do extremo sul, até a fronteira uruguaia.

3

Designa-se como charqueada o local onde os bois são abatidos e se procede ao preparo do charque.
4 “As sesmarias são requeridas junto ao governo que são concedidas em 1732, formando-se subitamente, de um
momento para o outro, o regime de propriedade. A partir deste momento as invernadas começam a ceder lugar
as estâncias, mais bem cuidadas, que eram utilizadas como repastagem, com pequenas plantações. (SDM,
2002)”.
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Na costa, a partir da chegada dos primeiros açorianos na Ilha de Santa Catarina, houve
subseqüentemente a ocupação de grande parte do litoral catarinense. De acordo com (IBDF
1984, p. 71),
A principal atividade econômica desenvolvida inicialmente foi a pesca, e a
ocupação do território foi caracterizada pela concentração populacional, ao
invés da procura por grandes extensões de terra. Enquanto que em Santa
Catarina as culturas a que os colonos mais se dedicavam foram mandioca,
arroz, e cana-de-açúcar, no Rio Grande do Sul os maiores cultivos foram
os da mandioca, linho e principalmente o trigo, que era plantado em terras
de campo.

A ocupação humana na região, no início do século XIX, já refletia uma relação explícita com
as distintas características geográficas e biofísicas do planalto gaúcho e da planície sul
catarinense.
No planalto meridional, a ocupação populacional estava dispersa nas áreas abertas,
limítrofes a vegetação, correspondendo às terras utilizadas como fazendas de gado. Estas
áreas também são originadas da política de sesmarias, iniciada por volta de 1732,
consistindo na doação de áreas equivalentes a 13.068 ha. Segundo Krob (1998, p. 7):
Só no ano de 1814 foram concedidas 336 sesmarias. Sesmeiros
construíam capelas aos santos devotos, o que atraía moradores,
propiciando a delimitação territorial de jurisdição eclesiástica para o
estabelecimento de uma freguesia. Condição esta, por exemplo, foi dada
aos povoados de Vacaria (1768) e de Cima da Serra (São Francisco de
Paula).

Nova política de incentivos à colonização é realizada pelo governo imperial brasileiro, desta
vez dirigida à população da Alemanha, chegando os primeiros imigrantes por volta de 1824.
Estes foram assentados em glebas de terras nas proximidades da atual capital gaúcha, e
algumas famílias foram para a região da Serra Geral, onde procuraram ocupar os fundos
dos vales e encostas, antes cobertas pela mata, de modo a evitar os solos mais pobres do
planalto. Rambo (1994, p.309) salienta que quando a agricultura alcançou a parte superior
do planalto, os alemães “preferiram seguir ao longo do talude, até onde as terras eram
rendosas, isto é, entre os rios dos Sinos e Jacuí”.
Praticamente todo o surto de colonização que vinha acontecendo anteriormente fez diminuir
expressivamente as populações indígenas da região, expulsas ou obrigadas a refugiar-se
cada vez mais para o interior dos cânions, a partir da planície catarinense e dos capões de
mata no planalto gaúcho.
Fato marcante, ocorrido durante a fase inicial da colonização alemã, abalou política e
economicamente o Rio Grande do Sul, influenciando também outros estados da colônia e
até países vizinhos: a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, ocorrida entre os
anos de 1835 e 1845, deflagrada pelos gaúchos que não aceitavam a situação de
subordinação a que o governo central submetia seu estado, incorporando nas reivindicações
separatistas os ideais de liberdade em voga então na Europa.
A Revolução significou uma pausa temporária na política de incentivos à colonização. Como
conseqüência também, muitas famílias, principalmente de alemães, tiveram que
transmigrarem para outras regiões, incluindo o vale do Araranguá, na costa catarinense.
Segundo SDM (2002), esta migração não formou colônias isoladas, mas parece ter se
mesclado com a população em geral.
Com a proibição das propagandas de incentivo para emigração para o Brasil, por parte do
governo prussiano, a política de colonização passou a ser direcionada para o norte da Itália.
A partir de 1870 começaram a chegar ao Rio Grande do Sul os imigrantes italianos. Como
as terras próximas a atual capital gaúcha já estavam ocupadas pelos alemães, aqueles
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foram encaminhados para a região da Serra, onde as terras, mesmo não prestando
para a agricultura à maneira dos teutos, eram bastante propícias à plantação de videira e
trigo, culturas já bem conhecidas dos novos imigrantes. Nesta região, seriam fundadas
posteriormente as cidades de Caxias, Bento Gonçalves e Garibaldi.
Na costa catarinense, a colonização italiana se dirigiu principalmente para os atuais
municípios de Criciúma e Urussanga. As famílias que foram para o extremo sul do estado
fundaram, em 1914, a colônia de Turvo, iniciando também a colonização de Volta Grande,
atualmente Jacinto Machado. Este movimento colonizador italiano espalhou-se
posteriormente por todo extremo sul de Santa Catarina.
De um modo geral, as levas de imigrantes que se sucederam, principalmente no século XIX,
influenciaram sobremaneira a socioeconomia no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina,
com a diversificação da agricultura, em pequena propriedade, e com o artesanato em uma
escala que, até então, não fora praticada.
Principalmente a partir das primeiras décadas do século XX, começa a se desenhar a
divisão política dos municípios atuais da região em que se inserem os Parques Nacionais de
Aparados da Serra e Serra Geral. Cabe, no entanto, elucidar brevemente alguns aspectos
históricos anteriores e posteriores à emancipação de alguns destes municípios,
particularmente aqueles que compõem o conjunto territorial abrangido pelas referidas
Unidades de Conservação.
No planalto meridional, a partir do ano de 1814, onde atualmente é a cidade de Cambará do
Sul, foram concedidas cerca de 336 sesmarias a alguns imigrantes, na região conhecida
como Freguesia do Campo Bom. Segundo Krob (1998, p.7), parte da área do município
compreendida entre os rios Santana e das Antas até o “Fundo Máximo era formada por
quatro (4) sesmarias: Sesmaria da Santana, Sesmaria de São Gonçalo, Sesmaria do Lobo e
Sesmaria do Máximo, todas de propriedade do Alferes Joaquim José do Canto e Mello”.
Filha de uma família de imigrantes agraciados com sesmarias, Dona Úrsula Maria da
Conceição, devota de São José, doou 20 ha de terra como pagamento de promessa para a
construção de uma igreja ao santo, criando então o distrito de São José do Campo Bom.
Desde 1902, era o 4º distrito de São Francisco de Paula de Cima da Serra, mudando o
nome e a categoria para Vila de Cambará cerca de 30 anos mais tarde. Em 1963, Cambará
do Sul é elevada à condição de município, a partir de sua emancipação do então município
de São Francisco de Paula.
A socioeconomia do município no século XX, historicamente baseada na pecuária extensiva,
passa por algumas transformações com a instalação de uma grande empresa de
reflorestamento. Principalmente a partir da década de 40, o plantio do Pinus sp. começa
sistematicamente a ocupar extensas áreas de campo antes destinadas à criação de gado, e
a nova atividade assume papel de destaque na geração de empregos e renda no município.
No litoral catarinense, acredita-se que toda região pertencia originariamente ao atual
município de Laguna, a partir da emancipação em 1880 da então freguesia de Nossa
Senhora Mãe dos Homens. Não se sabe ao certo, no entanto, se esta região do extremo sul
de Santa Catarina não pertencia ao Distrito de Tubarão, do qual desmembrou-se
posteriormente Araranguá, em 1870.
Praia Grande teve sua colonização iniciada no século XIX, no local denominado Roça da
Estância, por famílias oriundas do planalto. No entanto, segundo RONSANI (1999), seu
povoamento provavelmente iniciou já nas primeiras expedições ao sul do Brasil para captura
e escravização dos índios Carijós. Para o autor, a região fora anteriormente uma das
principais passagens para a subida de cargueiros para a Serra, suprindo comercialmente os
gaúchos de povoados costeiros e arredores.
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A plantação agrícola, que no início da segunda metade do século XIX servia apenas
para subsistência das famílias, juntamente com a prática da caça, começa a dar lugar às
lavouras destinadas à comercialização. Nesta época, os principais produtos comercializados
com os tropeiros que passavam em Praia Grande eram os produzidos a partir da cana-deaçúcar. Mais tarde começam a se diversificar os produtos agrícolas destinados à
comercialização, dentre os quais destaca-se, ainda presente de forma marcante, a banana.
A ligação comercial com a serra foi, de certa forma, uma grande força impulsionadora para o
desenvolvimento agrícola e comercial de Praia Grande.
O atual município de Jacinto Machado, até 1921, era habitado somente por luso-brasileiros.
Originariamente, sua área pertencia a 4 latifundiários: Dona Maria Monteiro de Guimarães e
Cunha, João da Silva Córdova, Antônio Manoel Bandeira e Martinho Guizzo. Até 1943, era
conhecido como Volta Grande, numa referência a estrada que, vindo do norte,
acompanhava todo o rio, fazendo todas as voltas e tornando longo seu percurso.
Como os lusos não davam muito valor às terras, se caracterizando pela concentração
populacional, estas foram sendo vendidas ou trocadas a valores relativamente baixos. O
grande desenvolvimento do município ocorreu posteriormente com a chegada dos
imigrantes italianos, que implementaram a agricultura comercial de forma expressiva. A
produção da banana se tornou a principal atividade do município, ocupando principalmente
as encostas da Serra, razão pelo qual Jacinto Machado passa a ser conhecida como a
“Capital da Banana”. A diversificação da produção, na segunda metade do século XX, no
entanto, incorporou atividades como a plantação de fumo, cuja secagem utilizou lenha de
mata nativa, a cultura de arroz, multiplicada com a implementação do Pró-Várzea, e a
suinocultura, mais recentemente.

2.3.2 Aspectos culturais
Os aspectos culturais presentes na região dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e
Serra Geral refletem diferenças marcantes relativas às características físicas e aos
processos históricos do planalto riograndense e da planície sul catarinense. Somada à
singularidade que as escarpas íngremes da Serra Geral conferem ao patrimônio paisagístico
e natural da região, há uma rica diversidade cultural representada por estes dois complexos
distintos, conferindo ao Parque uma grande vocação potencial que concilie preservar e
receber.
No planalto do Rio Grande do Sul, diferente da planície sul catarinense, os aspectos
culturais remontam a processos históricos anteriores às levas de imigração européia
ocorridas no século XVIII. Eles são, em grande parte, reflexo do desenvolvimento que a
atividade pecuária passa a assumir a partir da introdução da criação de gado nos campos
altimontanos, oriundo das Missões, na segunda metade do século XVII. Além do expressivo
aumento do rebanho primordial gaúcho, conseqüente das ótimas condições climáticas e de
relevo, o gado assume papel fundamental na região, primeiro como produto alimentar e
posteriormente como insumo comercial. Como conseqüência desta prática, surge o hábito
corrente do churrasco, característica culinária comum e amplamente difundida nesta região
dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral.
Herança do conhecimento indígena, uma importante prática incorporada aos aspectos
culturais e também bastante difundida na região está ligada ao consumo do mate ou
chimarrão. Ao que parece, populações indígenas nativas secavam a folha da erva-mate (Ilex
paraguaiensis) em locais específicos, os “barbaquás”, cujos vestígios são ainda hoje
encontrados no entorno dos Parques.
Ambos elementos, o churrasco e o mate, não só caracterizam hábitos culturais locais, como
parecem simbolizar parte da hospitalidade gaúcha no planalto, sempre oferecida ao visitante
que é bem-vindo.
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Para Barbosa (apud IBDF, 1984, p. 119), o “termo gaúcho surge da designação dada
ao índio maltrapilho que andava de pouso em pouso, ora trabalhando nas estâncias, ora
visitando os amigos, sempre a cavalo, cujos arreios lhe serviam de cama e poncho”. Da
mesma forma, o termo pastoreio, utilizado por Darcy Ribeiro, segundo Diegues & Arruda
(2001), faz referência à população sulina dos gaúchos que vivem nos pampas e coxilhas do
Rio Grande do Sul.
Fruto da miscigenação entre os habitantes originais, os Guarani, e os
colonizadores espanhóis e portugueses, os gaúchos constituem o grupo
pastoral de cavaleiros e trabalhadores rurais vinculados à pecuária
extensiva da região do pampa, vivendo no local onde trabalham, grandes
estâncias voltadas para a produção de gado de corte e de lã. (DIEGUES &
ARRUDA, 2001, p. 46).

Darcy Ribeiro (apud, ibid) descreve os gaúchos tradicionais como uniformizados
culturalmente pelas atividades pastoris, bem como pela unidade de língua, costumes e usos
comuns. Neste sentido, Barbosa (apud IBDF, 1984, 119) aborda a indumentária típica do
gaúcho, consistindo de “chiripá flutuante; bota de garrão de vaca ou potro; chapéu de abas
largas preso por barbicacho; lenço colorado, folgadamente amarrado ao pescoço; adaga
pendente à esquerda; faca atravessada na guaiaca ou no atirador; bombachas e grandes
esporas”. Embora haja alguma diferenciação nas vestimentas típicas destinadas às lidas no
campo e às datas festivas, ambas são ainda hoje utilizadas com certa freqüência na região
do planalto que circunda os Parques Nacionais, tanto em áreas rurais quanto urbanas.
Principalmente no século passado, os processos históricos relacionados ao
desenvolvimento da pecuária extensiva geraram uma divisão social, onde, de um lado,
existe o estancieiro ou grande proprietário de terra, com sua casa confortável, e de outro o
peão-gaúcho, que mora em casas mais rústicas e toma conta do gado e das lidas do campo
em geral. Estes últimos se transformaram então em reserva de mão-de-obra, na qual o
estancieiro recruta os homens quando necessita bater os campos, esticar um aramado ou
nas épocas de tosquia, como nos informa Darcy Ribeiro (apud Diegues & Arruda, 2001).
Em trabalho recente realizado na região dos Campos de Cima da Serra, entorno destas
Unidades de Conservação, técnicos do Projeto Curicaca5 identificaram comunidades
tradicionais caracterizadas pelo amplo conhecimento do ciclo temporal, o qual rege suas
atividades diárias e anuais, pelas relações de parentesco e compadrio e suprimento das
necessidades básicas a partir de recursos da própria propriedade, com pouca participação
no comércio local, dentre outras características. Segundo Krob (1998, p.15),
Estas comunidades destacam-se por terem suas atividades muito
diretamente ligadas aos trabalhos manuais, produzindo artesanato em lã
de ovelha, o cedém, o crochê, o tricô, o bordado em ponto cruz e a costura
de favos em bombachas. Estas atividades envolvem variação de matériasprimas, processo da produção de um artigo e produto final.

O artesanato tradicional em lã de ovelha é ainda praticado por famílias residentes em
localidades do município de Cambará do Sul, como Morro Agudo e Morro Grande, e, apesar
da produção ainda incipiente, constitui uma potencial alternativa de desenvolvimento para as
comunidades, fortalecendo a identidade cultural local. O processo de produção e os tipos de
produtos confeccionados a partir dele refletem esta identidade de maneira bastante
característica, incluindo a divisão de tarefas na mão-de-obra familiar e a produção de
indumentária e artigos utilitários típicos. De acordo com Krob (ibid, p. 16).
O processo todo consta de: compra da matéria-prima (se não tem criação
de ovelhas), lavagem e secagem da lã, abertura e cardagem,
transformação em fio de espessuras variadas (que pode ser feito em fuso
ou em roca) e meada. A partir da meada é que o fio será tecido no tear,
com agulhas de crochê ou tricô.[...] Os produtos obtidos são para uso
5

Projeto de desenvolvimento sustentável para a região dos Campos de Cima da Serra, município de Cambará
do Sul, com referência especial para o entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral.
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doméstico e pessoal como: o acolchoado, o cobertor de lã, o tapete,
os lustradores de assoalho. O poncho, o blusão, as meias, os gorros. Para
as lidas campeiras: os bacheros, as badanas e cochonilhos.

Uma prática campeira típica da região que circunda os referidos Parques é o pixuru ou
mutirão, e consiste na ajuda mútua entre vizinhos e parentes para a realização de alguma
atividade em que a mão-de-obra familiar torna-se insuficiente (ibid).
Além das atividades campeiras, destacam-se dentre os aspectos culturais desta região do
planalto gaúcho, particularmente do município de Cambará do Sul e adjacências, as festas
religiosas, as serenatas, as festas no clube, as manifestações nativistas e a tradicional festa
do mel.
A importância das festas religiosas para a identidade da população local remonta ao próprio
período inicial de ocupação e povoamento europeu da região. Dentre os santos
homenageados, destaca-se o padroeiro do município de Cambará do Sul, São José, cujas
procissões eram realizadas na rua principal, com os homens alinhando-se de um lado e as
mulheres de outro. Na primeira metade do século passado, era também realizada
homenagem à Nossa Senhora do Rosário, comemorada principalmente por pessoas de
origem negra. Além disto, são também homenageados São Cristóvão e Nossa Senhora do
Caravagio, esta última no mês de maio (ibid).
Outras festividades da região estão ligadas às próprias atividades nativistas, refletindo a
forte ligação existente entre o homem, o gado e a terra. Desse modo, além dos Torneios de
Laço, realizados de dezembro a maio, os Centros de Tradições Gaúchas (CTG´s) da região
organizam rodeios movimentando um considerável número de pessoas de diferentes
municípios. Em Cambará do Sul são realizados rodeios pelos CTG´s Peão da Estância, Baio
Ruano e 29 de Setembro, respectivamente nos meses de janeiro, fevereiro e março.
O clube municipal de Cambará do Sul, embora seja atualmente utilizado para a realização
de diversos tipos de eventos, fora outrora destinado principalmente a festas para
congregação de pecuaristas e proprietários de terras da região, constituindo além de
ocasiões de lazer para as famílias e oportunidades importantes para tratamento de negócios
e discussões políticas. Krob (ibid, p.14) salienta que estes “bailes eram preparados com
antecedência, pois os convidados e os músicos vinham de longe (São Francisco de Paula,
Bom Jesus, Praia Grande) e as vias de acesso eram bastante precárias”. Destaca-se ainda
no município a tradicional Festa do Mel, em abril, cuja produção deu ao município o título de
“Capital do Mel”; a Semana Farroupilha em setembro; as cavalgadas; e o Sarau de Prendas;
dentre outros eventos típicos regionais.
As serenatas constituem uma atividade cultural proveniente principalmente das zonas rurais.
A casa onde se realizava a festa fornecia os animais que serviriam de alimento aos
convidados, sendo que os organizadores marcavam o horário e chamavam os músicos sem
que o anfitrião da festa soubesse.
Em termos paisagísticos, um aspecto marcante comumente observado no interior e entorno
dos Parques Nacionais, conseqüência também do desenvolvimento da pecuária extensiva,
se refere as “taipas” construídas principalmente em fins do século XIX e início do século XX.
Buscando maior controle sobre a área de circulação do gado solto no planalto, e uma maior
eficácia na complementação alimentar dos rebanhos, os grandes proprietários rurais
iniciaram o cercamento de grandes extensões de campo construindo muros baixos feitos de
pedras, material abundante na região (ibid).
Outro aspecto cultural que chama a atenção na região em que se inserem os Parques diz
respeito ao patrimônio arquitetônico, conseqüência da imigração de colonos alemães em
meados do século XIX. De acordo com IBDF (1984), esta tipologia arquitetônica se
adaptava intrinsecamente às condições climáticas locais, utilizando a madeira, antes
abundante na região, como principal material para construção. Em tempos recentes estes
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referenciais estão desaparecendo gradualmente da região, devido principalmente à
dificuldade para obtenção de madeira, à falta de mão-de-obra especializada, e à utilização
de novos materiais construtivos, além da própria modificação de valores individuais ou
coletivos. Para o IBDF (ibid), as reformas ou construções recentes que não mais utilizam os
referenciais adotados originariamente estão gerando tipologias desvinculadas das
características regionais, principalmente com o uso de tijolo, amianto e grades de ferro em
substituição à madeira, particularmente nos centros urbanos.
No extremo sul catarinense, a diversidade de aspectos culturais é o resultado das diferentes
correntes migratórias, responsáveis pelo povoamento e colonização da região do entorno
destas Unidades de Conservação. Se por um lado, a miscigenação de raças não
proporcionou a formação de uma identidade cultural marcante, como é observado no
planalto com os gaúchos, por outro, não parece ter preservado de forma significativa todos
os valores da diversificada herança cultural de seus colonizadores.
É importante ressaltar que, segundo a SDM (2002), os “primeiros colonizadores da região
foram: o luso-brasileiro, vicentista e o açoriano que ocuparam a faixa litorânea”. Houve
posteriormente, no século XIX, uma ampla influência de afluxo migratório do elemento
italiano e, em menor escala, do germânico, do polonês e de outras etnias.
Fato curioso sobre a diversidade étnica desta região da planície está relacionada à história
da localidade de Pedras Brancas ou Comunidade São Roque, no município de Praia
Grande. Em comunicação pessoal, Gilberto Ronsani salientou a dificuldade de obter
registros histórico-culturais desta localidade, que constituiu outrora um local de refúgio para
escravos rebelados, uma “quilombada”. Mais do que isto, Ronsani coloca que esta
localidade serviu também de abrigo para fugitivos e criminosos procurados, que
encontravam ali condições suficientes de proteção e subsistência. Deste modo, há
historicamente um receio por parte das gerações descendentes destes primeiros moradores
em guardar registros pessoais e dados familiares que poderiam servir para o resgate deste
rico patrimônio histórico-cultural. Encontram-se ainda, no entanto, alguns moradores com
traços típicos de origem negra, que se dizem descendentes de antigos escravos refugiados.
Atualmente, a maior parte da composição étnica das populações desta região,
principalmente nos municípios de Praia Grande e Jacinto Machado, é formada por
descendentes de lusos.
Os colonizadores portugueses repetiram, inicialmente, a prática de ocupação observada em
quase toda costa brasileira, caracterizada pela concentração populacional em pequenas
extensões de terra. Isolados de ciclos econômicos, sem ter um destino específico para os
excedentes eventualmente produzidos. Parece ter ocorrido de início uma quase
subsistência, quebrada apenas pelas trocas que ocorriam quando da passagem de tropas
ou da necessidade de abastecimento dos poucos e pequenos núcleos populacionais
existentes.
Da mesma forma que no planalto, havia nesta região em tempos passados a prática do
pixuru, onde o dono da lavoura convidava antecipadamente os vizinhos para trabalharem
juntos durante um ou mais dias. Segundo Ronsani (1999, p. 57), nesta “troca de serviços,
trabalhavam durante o dia e o alimento era levado na própria lavoura [...] Dançavam todas
as noites ao som de gaita de boca, sanfona ou violão”.
A influência da colonização portuguesa/açoriana sobre os aspectos culturais nos municípios
de Praia Grande e Jacinto Machado pode ser observada não só no patrimônio arquitetônico
predominante, como também nas próprias festividades típicas regionais. Segundo o IBDF
(1984, p.121), “os festejos populares estão fortemente ligados ao caráter religioso,
comemorando-se com grandes festas o dia dedicado ao padroeiro, quando são realizadas
procissões e a cidade é decorada para tal fim”.
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Elementos referenciais, tanto para a população urbana quanto rural, segundo o IBDF
(op. cit), incluem também as festas juninas, novenas, Tríduos de Reis, Boi-de-mamão e
Pau-de-fita. Da mesma forma, o “Negrinho do Pastoreio” é comemorado com bailes e festas
campestres, onde se resgatam através da dança e música os costumes e tradições locais.
Em Praia Grande, o artesanato local, originariamente produzido a partir de folhas de
bananeira, taquaras, palhas de milho e tear, está aparentemente sendo resgatado, ainda
que de maneira incipiente. Antigamente, a palha de milho e a taquara eram utilizadas para a
produção de cestos, peneiras e balaios, enquanto que com a palha de butiá e de bananeira
se fabricavam chapéus. O entalhe em madeira e pedra é outra prática artesanal atualmente
realizada no município. Dentre outros produtos artesanais confeccionados, incluem-se: o
crochê, o tricô e os bordados. É importante ressaltar que iniciativas por parte de instituições
como o Centro Profissionalizante de Aproveitamento da Criança e do Adolescente6
(CEPROACA) e o Clube de Mães, assim como o Projeto Índios Coroados, vêm buscando
resgatar as raízes locais através do artesanato.
Particularmente no município de Praia Grande, se incluem também nas manifestações
populares alguns eventos de tradição gaúcha, como apresentações folclóricas e torneios
típicos, tendo no CTG Porteira do Faxinal, seu principal centro dinamizador.
Na região de entorno dos Parques Nacionais, o elemento cultural italiano é mais marcante
principalmente nas localidades do município de Jacinto Machado. No entanto, sua influência
é notavelmente perceptível no que diz respeito aos aspectos de desenvolvimento econômico
ocorridos no seu processo de formação histórica. Segundo publicação do Pe. Herval
Fontanella, sobre o município, “antes da migração ítalo-brasileira, pouco ou nada existia
aqui. Havia olaria, engenhos de farinha, e de açúcar, de erva-mate e botequins. A partir de
1923, começou a desenvolver-se. Surgiram escolas, igrejas, estradas, comércio e alguma
indústria”.
Outros aspectos culturais de origem italiana no município de Jacinto Machado parecem
estar ligados à culinária típica, sendo na maioria das vezes associada à produção artesanal
do vinho.
Um aspecto que merece menção final no escopo desta abordagem está relacionado à
importância que a herança histórico-cultural dos tropeiros representa para as populações
tanto da planície sul catarinense quanto do planalto gaúcho. A figura do tropeiro não foi
responsável tão somente pela ligação comercial e conseqüente influência na ocupação
destas regiões, como também pela própria integração cultural, fato este que faz com que
seja lembrado e mencionado com freqüência e orgulho pelos moradores mais antigos do
planalto e da planície no entorno dos Parques Nacionais.
Neste sentido, sobre os tropeiros do passado, vale a pena destacar que existiam na época
tropeiros de carga, gado, ou mesmo porcos fazendo a ligação serra-litoral. Segundo
Ronsani (1999, p.61), na organização da tropa,
a égua madrinheira ia na frente com o gineteiro guiando a tropa, esta
levava um cincerro no pescoço badalando onde todas a seguiam. Um outro
animal levava a bruaca ou o cargueiro da comida, onde o charque não
faltava. A proteção da carga ou seja da bruaca, cesto ou cargueiro era o
ligal de couro de gado, o melhor era de couro de porco grande, dobrado.
Dormia-se sobre os pelegos onde era possível. [...] .Pousava-se sobre uma
árvore ou em uma revessa quando havia. Cobria-se com ponche de lã ou a
capa cruzeira abrigados pelo cizal. [...] Quando se fazia passeio ou viajava
com mulher então carregava-se o cargueiro de canastra, mascate também
usava tropas de canastra.
6

O Centro Profissionalizante de Aproveitamento da Criança e do Adolescente – CEPROACA - oferece
disciplinas extracurriculares, cursos profissionalizantes e auxílio a crianças com dificuldade de aprendizado no
município de Praia Grande.

2-17
Atualmente, o patrimônio paisagístico das escarpas da Serra Geral, notavelmente
representado pelos famosos cânions da região, se constitui no principal atrativo turístico dos
Parques Nacionais. Este atrativo, localizado na encosta, constitui-se exatamente na unidade
ambiental situada entre o planalto riograndense e a planície sul catarinense, estando assim
entre os dois complexos culturais anteriormente referenciados.
A imponência da Serra parece exercer um fascínio muito grande tanto nos visitantes quanto
nas populações autóctones, fascínio talvez refletido durante todo o período histórico das
regiões situadas ao longo da Serra Geral. Dentre algumas das dualidades geradas por este
sentimento, cabem destacar o obstáculo e a transposição, a separação e a ligação.
Historicamente, a transposição da Serra e a ligação entre planalto e planície fora realizada
por grupos indígenas, colonizadores europeus, tropeiros, comerciantes em geral e, mais
recentemente, pelos adeptos de diversos tipos de esportes de aventura ou atividades
ecoturísticas, que continuam a manter a ligação entre os dois ambientes.
Espera-se que a exuberância do patrimônio natural venha a se constituir, no presente e
futuro, em um elemento agregador, que combine a diversidade natural à cultural, devendose orientar esforços para que os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral
potencializem e valorizem os elementos históricos e culturais do seu entorno e garantindose a manutenção tanto do ambiente natural como do sócio-cultural.
Agregar valor ao potencial atrativo das Unidades de Conservação, no ato de preservar e
recuperar seu patrimônio natural, histórico e cultural, poderá dotar de dupla significância o
ato de receber. Uma delas é a de maximizar a vocação turística, e a outra, como
conseqüência desta, é a de proporcionar a sustentabilidade para tal vocação. Procede-se,
deste modo, a uma reciprocidade saudável entre os imperativos de preservar e receber.

2.4 USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES

2.4.1

Estrutura fundiária

O estabelecimento de uma Zona de Amortecimento efetiva pode ser dificultado pelas
características de sua situação fundiária, onde tanto a grande fragmentação da área em
pequenas propriedades como a concentração em grandes latifúndios possuem
características específicas que devem ser bem trabalhadas.
Os dados apresentados na tabela 2.4-1 demonstram que o tamanho das propriedades em
Jacinto Machado e Praia Grande é menor do que em Cambará do Sul. Cerca de 71% das
propriedades de Jacinto Machado têm entre 5 e 50 ha, percentual que chega a 75% em
Praia Grande e apenas 31% em Cambará do Sul. No município gaúcho, com maior
proporção de propriedades maiores, cerca de 53% delas possuem área superior a 50 ha.
Embora Cambará do Sul, em relação aos outros dois municípios, possua a maior área
dedicada à agricultura, ela apresenta o menor número de propriedades, totalizando 664,
com uma média de 176 ha. Jacinto Machado e Praia Grande possuem, respectivamente,
1.597 e 704 propriedades rurais cada e a mesma média, 17 há, por propriedade.
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Tabela 2.4-1: Número de propriedades agrícolas por grupo de área
Numero de propriedades agricolas por grupo de área
Jacinto Machado

Praia Grande

Cambará do Sul

Total

Grupos de área total
Propriedades

%

Propriedades

%

Propriedades

%

Propriedades

%

Menos de 1 ha
58

4%

11

2%

15

2%

84

3%

47

3%

18

3%

40

6%

105

4%

213

13%

101

14%

42

6%

356

12%

311

19%

156

22%

28

4%

495

17%

430

27%

222

32%

66

10%

718

24%

406

25%

148

21%

112

17%

666

22%

116

7%

37

5%

95

14%

248

8%

13

1%

8

1%

106

16%

127

4%

3

0%

2

0%

109

16%

114

4%

0%

27

4%

27

1%

0%

16

2%

17

1%

1 a menos de 2 ha

2 a menos de 5 ha

5 a menos de 10 ha

10 a menos de 20 ha

20 a menos de 50 ha
50 a menos de 100
ha
100 a menos de 200
ha
200 a menos de 500
ha
500 a menos de
1.000 ha
1.000 a menos de
2.000 ha
2.000 a menos de
5.000 ha
5.000 a menos de
10.000 ha
10.000 a menos d e
100.000 ha

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

5

1%

5

0%

-

0%

-

0%

3

0%

3

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

1

100.000 ha e mais

sem declaração

-

total
área total das
propriedades
(hectares)
media de hectares
por propriedade

1.597

100%

26.831,03

17

704

100%

12.209,31

17

664

100%

116.564,91

176

2.965

100%

155.607,25

52

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996

A grande maioria das terras são cultivadas pelos proprietários, sendo que nos três
municípios o nível de utilização de terras próprias ficou entre 75% e 80%, conforme
demonstrado na tabela 2.4-2. Entre 10% e 15% delas são arrendadas, sendo esta prática
mais comum em Cambará do Sul. A utilização em parceria ocorre com maior freqüência nos
municípios catarinenses, enquanto que uma pequena parte da terra de cada município,
entre 3% e 7%,são áreas ocupadas irregularmente.
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Tabela 2.4-2 : Condição legal das propriedades rurais
Condição legal das propriedades rurais
Condição legal das
terras
Terras próprias
Terras arrendadas
Terras em parceria
Terras ocupadas
Total

Jacinto Machado
hectares

Praia Grande
hectares

%

Cambara do Sul

%

hectares

Total

%

hectares

20.573,04

76,7%

9.334,68

76,5%

92.175,96

79,1%

122.085,21

2.919,27

10,9%

1.560,22

12,8%

17.662,25

15,1%

22.141,98

1.531,45
1.807,27

5,7%
6,7%

906,55
407,86

7,4%
3,3%

86,00
6.640,70

0,1%
5,7%

2.524,13
8.855,93

26.831,03

100,0%

12.209,31

100,0%

116.564,91

100,0%

155.607,25

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996

A forma como a terra é utilizada, e os cultivos praticados nas propriedades varia para cada
um dos três municípios, de acordo com a vocação dos mesmos (Tabela 2.4-3). Em Jacinto
Machado, o principal uso da terra é para as culturas temporárias, principalmente o arroz, o
fumo e o milho, seguido das áreas de pastagem natural e das culturas permanentes,
basicamente a banana. Este município é o que apresenta a menor porcentagem de matas e
florestas naturais, com 14,4% de sua área e cerca de 9% de terras inaproveitáveis. Praia
Grande é o que apresenta a maior proporção de área dedicada às lavouras temporárias,
ocupando praticamente um terço de suas terras. Em seguida vem as pastagens naturais e
as matas e florestas naturais. Em Cambará do Sul, mais de 46% das terras são de
pastagem natural. O município gaúcho tem a maior proporção de matas e florestas naturais,
mais de 30% da área, sendo que outros 15% da cobertura das terras é formado por
silvicultura. É praticamente insignificante a área dedicada às lavouras, sejam elas
permanentes ou temporárias.
Tabela 2.4-3: Utilização das propriedades rurais

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996.

Na análise mais detalhada das atividades econômicas que fazem uso da terra, de acordo
com o tamanho da propriedade, vemos que em Jacinto Machado 38,6% das propriedades
agrícolas têm entre 20 e 50 ha, sendo que 81,6% têm entre 10 e 100 ha. A tabela 2.4-4
demonstra que as atividades têm maior ocorrência justamente nas propriedades entre 20 e
50 ha (destaque em amarelo, na tabela, para o tamanho de propriedade mais comum para
cada grupo de atividade). A característica predominante no município é a de ter pequenas a
médias propriedades onde a agricultura familiar predomina. A principal atividade econômica
que faz uso da terra é a agricultura, com pouco mais de 50% das terras dedicadas ao cultivo
de lavouras temporárias e um terço delas dedicadas às lavouras permanentes.
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Tabela 2.4-4: Atividades econômicas de Jacinto Machado por grupo de área
Utilização das propriedades rurais
Utilização das terras

Jacinto Machado
hectares

Lavouras
permanentes
Lavouras
temporárias
Lavouras
temporárias em
descanso
Pastagens naturais
Pastagens plantadas
Matas e florestas
naturais
Matas e florestas
artificiais
Terras produtivas
não utilizadas
Terras
inaproveitáveis
Total

Praia Grande
hectares

%

Cambara do Sul

%

hectares

Total

%

hectares

4.180,90

15,6%

641,09

5,3%

0,00

0,0%

4.822,20

8.034,23

29,9%

4.021,01

32,9%

788,24

0,7%

12.844,11

620,28

2,3%

186,50

1,5%

2.563,00

2,2%

3.369,82

4.483,44

16,7%

2.858,86

23,4%

54.577,65

46,8%

61.920,36

1.272,80

4,7%

626,95

5,1%

256,50

0,2%

2.156,34

3.851,45

14,4%

2.216,15

18,2%

36.650,01

31,4%

42.717,93

1.460,30

5,4%

395,42

3,2%

17.051,05

14,6%

18.906,86

516,95

1,9%

412,38

3,4%

643,51

0,6%

1.572,89

2.410,68

9,0%

850,95

7,0%

4.034,95

3,5%

7.296,74

26.831,03

100,0%

12.209,31

100,0%

116.564,91

100,0%

155.607,25

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996.

De forma parecida, em Praia Grande as propriedades de pequeno e médio porte
predominam sendo quase 30% das terras em propriedades de 20 a 50 ha e
aproximadamente dois terços das terras em propriedades entre 10 e 100 ha (Tabela 2.4-5).
As lavouras, sejam as mesmas temporárias ou permanentes, ocorrem com maior freqüência
nas propriedades entre 20 e 50 ha. Vale destacar também que há uma propriedade de 1.000
ha dedicada à pecuária no município, segunda atividade econômica que mais ocupa área,
com um quarto das terras. A maior ocorrência é a de lavouras temporárias, com 46,3% das
terras. A agricultura familiar prevalece também neste município, como também as atividades
que fazem uso mais intensivo da terra.
Tabela 2.4-5: Atividades econômicas de Praia Grande por grupo de área

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996.

Em Cambará do Sul, as atividades econômicas predominantes, bem como o tamanho das
propriedades onde as mesmas são praticadas, difere bastante dos municípios catarinenses.
Na tabela 2.4-6, vemos que as propriedades de maior área ocorrem com maior freqüência,
sendo que 23% têm entre 200 e 500 ha, 58% têm entre 500 e 10.000 ha e apenas 19% tem
área inferior a 200 ha. O predomínio do uso de área para a pecuária é grande, com mais de
80% das terras dedicadas à pastagem. Com 17% das terras, a silvicultura é a outra
atividade econômica de expressão no município, sendo as demais atividades econômicas
de pouca importância no que se refere ao uso da terra. Em Cambará do Sul, as
propriedades de agricultura extensiva e comercial predominam, com menor diversidade de
atividades econômicas.
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Tabela 2.4-6: Atividades econômicas de Cambará do Sul por grupo de área

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996.

2.4.2 Produção agrícola
As atividades relacionadas à agricultura, à pecuária e à silvicultura que ocorrem no entorno
dos Parques Nacionais possuem características diferenciadas no planalto (município de
Cambará do Sul, RS) e na planície litorânea (municípios de Jacinto Machado e Praia
Grande), que ocorrem principalmente em razão das particularidades biofísicas, geográficas
e locais. Além diferenças das culturais, as diferentes políticas estaduais também influem nas
culturas e nos rebanhos desenvolvidos nestes locais.
O grau de intervenção antrópica na planície litorânea é maior do que no planalto, havendo
poucos remanescentes de matas nativas no local. A agricultura é a atividade de maior
expressão na planície litorânea, e as principais culturas desenvolvidas são: banana, arroz,
fumo, milho e maracujá. Os principais rebanhos são, por ordem: aves, suínos e bovinos.
Quanto à silvicultura, o plantio de eucaliptos é o mais comum na baixada e apesar de não
haver grandes áreas dedicadas ao plantio, ele ocorre nas encostas e no entremeio dos
pastos e cultivos. No planalto a agricultura é relativamente pequena frente à pecuária e à
silvicultura, sendo as principais culturas as da batata, milho, alho e maçã. Já na pecuária, o
principal rebanho é de longe o bovino, seguido pelos de aves, de ovinos e de suínos. A
silvicultura é a principal atividade da região, sendo o cultivo do Pinus spp. Matéria-prima
utilizada tanto na indústria da celulose como na indústria moveleira. Em Cambará do Sul, a
apicultura é desenvolvida em larga escala, enquanto que a piscicultura, mesmo incipiente,
tem crescido rapidamente.

2.4.2.1 Principais culturas temporárias e permanentes
O município de Jacinto Machado é, dos três, o que mais desenvolve a prática agrícola, seja
em termos da produção, do valor desta e da área plantada das culturas. Em seguida vem
Praia Grande, já numa escala bem mais modesta, e depois Cambará do Sul, de forma ainda
menos significativa.
A principal cultura agrícola da área de entorno dos Parques Nacionais é o arroz, com uma
produção que chegou quase a 48.000 toneladas em 2000. A banana também teve produção
significativa, com mais de 2 milhões de cachos produzidos. De grande expressão também
são as culturas do milho, da mandioca, da batata e do fumo (Tabela 2.4-7).
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Tabela 2.4-7: Produção agrícola por cultura (em toneladas)
Jacinto
Cambará do
CULTURA
Praia Grande
Machado
Sul
Arroz
32.700
15.264
Feijão
186
103
99
Fumo
1.005
357
Mandioca
2.250
2.700
Milho
5.800
1.480
1.170
Batata
4.000
Alho
315
Maçã*
16.000
Banana**
2.082
210
Maracujá*
5.000
1.500
-

TOTAL
47.964
388
1.362
4.950
8.450
4.000
315
16.000
2.292
6.500

Fonte: IBGE, 2000 * em milhares de frutos
** em milhares de cachos

A produção agrícola gerou riquezas da ordem de R$ 23.729.000,00 nos três municípios de
entorno dos Parques Nacionais no ano de 2000, considerando-se apenas as principais
culturas (Tabela 2.4-8). O arroz foi a mais rentável delas, com quase doze milhões de reais,
seguido pela banana (mais de quatro milhões e meio de reais) e o fumo (mais de dois
milhões e meio de reais). Estas três culturas ocorrem exclusivamente na planície costeira,
sendo a batata (oitocentos e vinte mil reais), a maçã (seiscentos e setenta e sete mil reais) e
o alho (seiscentos e trinta mil reais) as principais culturas agrícolas do planalto.
Tabela 2.4-8: Valor da produção das principais culturas (em milhares de Reais)
Jacinto
Praia
Cambará do
CULTURA
Machado
Grande
Sul
TOTAL
Arroz
8.012
3.740
11.752
Feijão
68
38
91
197
Fumo
1.980
703
2.683
Mandioca
169
203
372
Milho
966
247
171
1.384
Batata
820
820
Alho
630
630
Maçã
677
677
Banana
4.164
420
4.584
Maracujá
540
90
630
TOTAL
15.899
5.441
2.389
23.729
Fonte: IBGE, 2000

Em termos de área plantada, os campos inundados de arroz predominam na paisagem
agrícola apesar de estarem presentes apenas na planície litorânea. Os bananais também
são presença constante na paisagem e ocorrem principalmente nas áreas de encosta,
inclusive, junto ao limite dos Parques Nacionais. O milho é outra cultura que faz uso
extensivo de áreas, tanto na planície como no planalto. No entanto, é importante ressaltar
que em muitos locais este divide espaço com a cultura do fumo, sendo que, após a colheita
do fumo, o milho é semeado nos mesmos campos, possibilitando dois plantios num mesmo
ano (Tabela 2.4-9).
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Tabela 2.4-9: Área Plantada das Principais Culturas (em ha)
Jacinto
CULTURA
Machado
Praia Grande
Cambará do Sul
Arroz
5.450
2.650
Feijão
170
110
110
Fumo
494
176
Mandioca
150
180
Milho
1.850
450
650
Batata
200
Alho
45
Maçã
105
Banana
3.740
350
Maracujá
150
25
TOTAL
12.004
3.941
1.110

TOTAL
8.100
390
670
330
2.950
200
45
105
4.090
175
17.055

Fonte: IBGE, 2000

O apoio à agricultura é feito através dos respectivos órgãos estaduais, no caso a EPAGRI
em Santa Catarina e a EMATER no Rio Grande do Sul. Além do apoio técnico, estes órgãos
têm programas de estímulo a certas culturas e outros que visam a melhora do rendimento
de certas atividades.

2.4.2.2 Culturas temporárias
a) Arroz
O estado de Santa Catarina é o terceiro maior produtor de arroz no país, com uma produção
em 2002 de 917.000 toneladas, representando 9,9% do total7. A perspectiva para a
rizicultura no estado é favorável e, apesar das seguidas reduções na produção desde 1999,
houve um ganho no rendimento que se contrapõe à perda de área plantada. Em termos de
mercado, tem havido uma estabilização e sustentação de preços elevados, com estoques
menores e mecanismos de comercialização que garantem um preço mínimo levemente
superior ao custo de produção.
Em direção contrária à tendência que predomina no restante do estado, a produção de
arroz, o valor da produção e a área plantada tem aumentado a cada ano em Jacinto
Machado e Praia Grande, como pode ser visto nas figuras de 2.4-1 a 2.4-6.
Entre 1994 e 2000, a produção de arroz nos dois municípios aumentou de 33.866 tons para
47.964 tons (42%). Neste mesmo período, o aumento no valor da produção foi ainda mais
significativo, passando de 6.366.000 reais para 11.752.000 reais (85%), atingindo o ápice
em 1998, valendo 14.443.000 reais. Somado ao aumento substancial na produção e no
valor dela, a área plantada teve um aumento de menor magnitude, evidenciando o ganho na
produtividade: 7.060 ha em 1994 para 8.100 ha em 2000 (15%).

7

Instituto CEPA/SC, Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2001-2002.
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Figura 2.4-1: Jacinto Machado - Produção das culturas temporárias
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Fonte: IBGE, PAM – 2001.

Figura 2.4-2: Jacinto Machado - Área plantada das culturas temporárias
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Fonte: IBGE, PAM – 2001.

Figura 2.4-3: Jacinto Machado - Valor da produção das culturas temporárias
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Fonte: IBGE, PAM – 2001.
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Figura 2.4-4: Praia Grande - Valor da produção das culturas temporárias
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Fonte: IBGE, PAM – 2001

Figura 2.4-5: Praia Grande - Produção das culturas temporárias
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Fonte: IBGE, PAM – 2001.

Figura 2.4-6: Praia Grande - Área plantada das culturas temporárias
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A indústria do arroz em Jacinto Machado conta ainda com uma cooperativa de irrigação que
administra duas barragens, a Cooperativa Agrícola de Jacinto Machado (COOPERJA), e
diversas usinas de beneficiamento (Coopersul, Urbano, Realengo, etc.), além dos diversos
plantios. Em Praia Grande são três as indústrias de beneficiamento de arroz, sendo que
apenas 20% da produção municipal é beneficiada no local, e o restante em outros
municípios, incluindo Jacinto Machado. As usinas de beneficiamento e as cooperativas
necessitam de lenha como insumo adicional para a secagem, apesar de que muitos fornos
estão sendo substituídos por modelos elétricos, reduzindo esta demanda. O arroz concorre
pela área com o fumo e o milho, com a vantagem de ser uma cultura mais lucrativa, por
utilizar um processo mecanizado que requer menos mão-de-obra, podendo uma pessoa
cuidar de até 30 ha de cultivo. Usualmente, ocorre apenas uma colheita, a qual costuma ser
realizada no mês de outubro. No entanto, a cultura requer um investimento maior para o
alagamento das terras e compra de equipamentos, ficando restrita aos grandes produtores,
detentores de grandes áreas. Hoje, os principais mercados do arroz produzido em Jacinto
Machado e Praia Grande são os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e
Pernambuco.
A Cooperativa de Irrigação de Jacinto Machado – COPERJA - tem 102 associados, situados
nos municípios de Jacinto Machado, Praia Grande e Santa Rosa do Sul, os quais possuem
em conjunto cerca de 1.600 ha de lâmina de água. A cooperativa possui duas barragens, a
do Rio Bonito, inaugurada em 1988, com capacidade de seis milhões de metros cúbicos de
água, e a barragem do Rio Leão, inaugurada em 1997, com capacidade para até doze
milhões de metros cúbicos de água. Pelo baixo custo de captação da água, a cooperativa
cobra de seus cooperados um valor irrisório, dois sacos e meio de arroz ao ano, para poder
usufruir do uso da água, sendo que não souberam estimar o consumo de cada hectare de
cultura irrigada. A cooperativa tem contestado na justiça a cobrança de Taxas de
Fiscalização Ambiental por parte do IBAMA, alegando não estar sendo fiscalizada nem
monitorada pelo órgão. Uma iniciativa que pode tornar o plantio de arroz potencialmente
menos impactante, e que alguns poucos cooperados estão tomando, é o cultivo consorciado
com peixes, apresentando vantagem comercial, pois agrega outro produto na mesma área e
não utiliza agrotóxicos ou mesmo uréia.
Estimativas atualizadas, obtidas a partir de entrevista realizada em novembro de 2002 com
o diretor comercial da COOPERJA, dão conta de que há cerca de 7.000 ha de arroz
plantado em Jacinto Machado e 2.500 a 3.000 ha em Praia Grande. A produtividade das
terras nestes dois municípios é de 135 sacas/ hectare, ou cerca de 6.750 quilos/hectare. A
COOPERJA recebe, armazena e comercializa a produção de cerca de 35% a 40% dos
produtores de arroz da região (em 2002 estimam receber 1.200.000 sacas), é responsável
por 121 empregos diretos e indiretos e atua também na produção de sementes, farelo e
farinha de arroz. Foi comentado ainda que menos de 1% da área de arroz é dedicada ao
plantio de cultura orgânica. Quanto às tendências de crescimento, a pouca disponibilidade
de área nas regiões mais próximas à lagoa do Sombrio e do litoral tem levado novos
plantios a surgirem cada vez mais próximos às escarpas da Serra Geral.
A cultura do arroz continua a crescer, pois se trata de um setor estruturado e que tem
proporcionado retornos positivos aos produtores. No entanto existem limitações, tais como a
menor disponibilidade e maior custo das terras apropriadas para a cultura, aliadas a alguns
cenários de incerteza que podem resultar num aumento de custos de produção, tais como
as leis de outorga pelo uso da água. Existem na região dois comitês de bacia hidrográfica
em processo de estruturação que devem em breve buscar compensações pelo uso
indiscriminado da água na irrigação e pelo despejo da água com carga de pesticidas,
herbicidas e fertilizantes nos efluentes locais.
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b) Fumo
A indústria nacional do fumo se destaca no mercado internacional por ser o terceiro maior
produtor, e o maior exportador mundial da cultura, além de reconhecido pela sua qualidade
e competitividade no preço.
Na região de entorno dos Parques Nacionais, a produção de fumo ocorre exclusivamente na
planície litorânea de Santa Catarina, nos municípios de Jacinto Machado e Praia Grande.
Historicamente, a cultura já teve maior importância na economia da região do que nos dias
de hoje. Enquanto que técnicos do EPAGRI local estimam que na década de 80 havia cerca
de 700 estufas de fumo e mais de 2.400 ha de área plantada só em Praia Grande, hoje a
cultura no município está reduzida a não mais do que 80 estufas e menos de 300 ha. Ainda
que tenham ocorrido estas reduções, o fumo continua como uma das principais culturas
locais, contabilizando mais de R$ 1.980.000 em Jacinto Machado e R$ 703.000 em Praia
Grande no ano de 2000. Apesar de relativamente altos, estes valores, assim como a área
plantada e a quantidade produzida, já foram maiores, atingindo seu auge em 1997, com um
valor de produção de R$ 4.612.000 em Jacinto Machado e R$ 1.244.000 em Praia Grande.
Conforme dados obtidos a partir de entrevista com o Secretário Municipal de Agricultura,
Irrigação e Meio-Ambiente de Jacinto Machado, a produção de fumo pode ocasionar até oito
colheitas por ano, com cada hectare de área plantada podendo suportar até 16.000 pés de
fumo. Cada 1.000 pés de fumo rendem em média de 9 a 10 arrobas. Estima-se que haja
cerca de 300 produtores de fumo em Jacinto Machado, os quais podem ser considerados
pequenos produtores. Por se tratar de um processo manual, o cultivo pode necessitar de até
duas pessoas por hectare. O fumo costuma ser cultivado pelo agricultor familiar, sem a
contratação de mão-de-obra extra, permitindo uma boa rentabilidade para a produção.
Desde 1994 até o ano 2000, a produção de fumo em Jacinto Machado e Praia Grande
diminuiu drasticamente, após haver atingido o ápice em 1997. Foram 2.515 tons produzidas
em 1994, 3.200 em 1997 e 1.362 em 2000. Da mesma forma, a área plantada aumentou de
1.295 ha em 1994 para 1.600 ha entre 1996 e 1998. De 1998 a 2000, essa área diminuiu,
não passando de 670 ha em 2000. Além das fortes oscilações do mercado internacional de
fumo, a forte valorização e o crescimento das culturas de arroz, as quais competem
diretamente no uso da terra, tiveram papel fundamental na diminuição da produção. Desde
2000 houve uma ligeira recuperação na produção de fumo, no entanto não o suficiente para
retornar aos patamares anteriores.
Além dos impactos diretos trazidos pelo cultivo do fumo, a fumicultura também tem alto
potencial de impacto devido à necessidade de utilizar lenha como matriz energética das
estufas de secagem da folha de tabaco. Se em sua maioria esta demanda energética é
suprida com o eucalipto, cultura problemática pelo fato de ser em grande parte praticada nas
áreas de encosta, em menor grau ela é suprida através do uso de mata nativa. O corte
desta tem diminuído em tempos recentes por ser cada vez mais escassa, e devido à
fiscalização mais efetiva dos órgãos ambientais. Estima-se que o consumo de uma estufa
seja de cerca de 60 m3 anuais, e que cerca de 70% da demanda energética das estufas seja
suprida com eucalipto local. O cenário é preocupante, uma vez que a perspectiva atual dá
conta de que o eucalipto disponível na região é insuficiente para atender a demanda
energética de Jacinto Machado e Praia Grande, colocando maior pressão sobre a mata
nativa e tornando necessário que parte da lenha utilizada seja trazida do Rio Grande do Sul,
onde a silvicultura está mais difundida.
O custo e a dificuldade de suprir a matriz energética das estufas de secagem do fumo são
um dos maiores gargalos da cultura. Em Praia Grande estima-se que para manter-se com
cerca de 200 ha de área plantada de fumo seja necessário cerca de 1.200 ha de área
plantada de eucalipto, observando-se o ciclo de manejo de seis anos. A não ser que haja
um investimento no plantio que leve em conta este período mínimo de seis anos para o
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crescimento das mudas, dificilmente haverá viabilidade para que a curto e médio prazo
haja um incremento na cultura. Além disso, as fortes oscilações a que os preços do fumo
estão sujeitos, em contraste com a estabilidade dos preços das culturas como o arroz, faz
com que os produtores que tiverem recursos para investir na conversão dos campos
estejam mais propensos a fazê-lo. No entanto, o momento positivo da cultura, com produção
recorde e preços sustentados faz com que em curto prazo haja pouca chance de nova
queda substancial na produção, no valor da produção e na área plantada do fumo.

c) Feijão
No cenário nacional, os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul são o sétimo e
oitavo principais produtores de feijão respectivamente, com 5,4% e 4,6 % da produção
nacional, em 2002. Os dois têm mostrado tendências contrárias no plantio do feijão, com
Santa Catarina reduzindo drasticamente a quantidade produzida, de 226.239 tons, em 1997,
para 170.000 tons em 2002, enquanto no Rio Grande do Sul aumentou levemente, de
139.796 tons, em 1997, para 145.143 tons em 20028. No entanto, nem a microrregião
geográfica de Araranguá, onde se situam Jacinto Machado e Praia Grande, nem a
microrregião geográfica dos Campos de Cima da Serra, onde se situa Cambará do Sul, são
regiões de produção expressiva de feijão em seus respectivos estados. No Brasil, esta
produção tem seguido uma trajetória que tende à redução, apesar dos ganhos de
produtividade nos últimos anos.
A cultura do feijão é relativamente pequena na região de entorno aos Parques Nacionais,
apesar de estar presente nos três municípios. Conforme pode ser visto nas figuras 2.4-10,
2.4-13 e 2.4-16, de 1994 até 2000, a produção recuou, passando de 291 tons a 186 tons em
Jacinto Machado, de 138 tons a 103 tons em Praia Grande e de 189 tons a 99 tons em
Cambará do Sul, totalizando uma redução de 33% ao longo de seis anos.
Em nenhum dos três municípios o feijão vem sendo cultivado numa escala que permita a
exploração comercial do mesmo, senão em nível local ou regional. A ocorrência mais
freqüente do feijão se dá nas propriedades de agricultura familiar, juntamente com outras
culturas de subsistência. Sendo assim, dificilmente a cultura continuará a diminuir a ponto
de desaparecer, ao mesmo tempo em que, não havendo investimentos e nem iniciativas
visando a exploração comercial da mesma, dificilmente deverá crescer.

d) Mandioca
A mandioca vem apresentando decréscimo de produção no país, devido ao excesso de
oferta e conseqüente dificuldade de comercialização da fécula e da farinha, que atingiu de
forma mais intensa os estados da Região Sul. A Região Sul concentra cerca de 23,3% da
produção nacional, alcançando cerca de 5,3 milhões de toneladas em 2002, atrás das
Regiões Nordeste e Norte. No ranking nacional, Santa Catarina é o 11o produtor, com
600.000 tons em 2002 e área plantada de 33.000 ha. O Rio Grande do Sul figura como o 4o
maior produtor do Brasil, com área plantada de 87.100 ha e produção de 1.314.000 tons em
2002.9
A mandioca é cultivada em Jacinto Machado e Praia Grande principalmente para a
subsistência, sem que haja a exploração comercial de larga escala. Em Jacinto Machado,
em 1994 e em 2000, a produção de mandioca foi de 2.250 tons, apesar de haver flutuado
tanto para cima como para baixo no período (Figura 2.4-1). Já o valor da produção teve
aumento no período, de 68 mil para 169 mil reais (Figura 2.4-3), apesar da área plantada
não haver mudado, permanecendo em 150 ha (Figura 2.4-2). Em Praia Grande a mandioca
8
9

Instituto CEPA/SC. Op. Cit., 2001-2002.
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deixou de ser uma cultura de expressão depois de haver atingido o ápice da produção:
de 10.500 tons em 1995, reduziu para 2.760 tons no ano seguinte e aí se manteve estável,
chegando a 2.700 tons em 2000 (Figura 2.4-4). As reduções no valor da produção e na área
plantada também foram significativas apesar de menor em termos de magnitude do que a
redução na produção. O valor caiu de R$ 378.000 em 1995 para R$ 179.000 em 1996, e
subiu para R$ 203.000 em 2000 (Figura 2.4-5). Já a área plantada chegou a 700 ha em
1995, reduzindo-se a 230 ha em 1996, até alcançar 180 ha em 2000 (Figura 2.4-6).
A baixa remuneração recebida pelos produtores e a dificuldade na comercialização do
produto colocam um cenário de incertezas para a cultura da mandioca. Apesar de ser uma
cultura que há mais de cinco anos mantém uma certa estabilidade, pode vir a perder ainda
mais espaço para outras que vêm se expandindo em termos de área nos últimos anos.

e) Milho
O Brasil é o terceiro maior produtor de milho, respondendo por 7% da produção mundial,
tendo alcançado 41,5 milhões de toneladas na safra 2000/2001. Da produção brasileira,
Santa Catarina responde por cerca de 10% do volume e o Rio Grande do Sul por 15%.
Nestes estados o panorama tem sido favorável ao cultivo, levando a aumentos na área
plantada e na produtividade da lavoura apesar de, na safra de 2002, a estiagem ter afetado
negativamente a cultura. Mesmo com aumento de produção, Santa Catarina ainda sofre um
déficit milho devido aos elevados índices de consumo pela suinocultura e avicultura.
Nas áreas de entorno aos Parques Nacionais, o milho vem sendo cultivado tanto na planície
litorânea como no planalto. Enquanto que na planície, tanto em Jacinto Machado como em
Praia Grande, houve um decréscimo na produção entre 1994 e 2000, a de Cambará do Sul
é marcada pela estabilidade. Na planície litorânea a produção alcançou 9.768 tons em 1994,
baixando para 5.080 tons em 1999 e tendo uma ligeira recuperação em 2000, alcançando
7.280 tons (Figuras 2.4-1 e 2.4-4). A produção em Cambará do Sul manteve-se inalterada
entre 1994 e 2000, com 1.170 tons, à exceção de 1996, quando houve uma redução na área
plantada e a produção não passou de 601 tons (Figura 2.4-7).
O valor da produção do milho teve pouca variação apresentando ligeira baixa tanto na
planície litorânea, onde passou de R$ 1.258.000 em 1994 para R$ 1.213.000 em 2000,
como no planalto, de R$ 181.000 em 1994 para R$ 171.000 em 2000 (Figuras 2.4-2, 2.4-5
e 2.4-8). Em termos de área plantada, houve uma diminuição na planície litorânea,
passando de 3.690 ha em 1994 para 2.300 ha em 2000 (Figuras 2.4-3 e 2.4-6). Já em
Cambará do Sul, à exceção de 1996, a área plantada manteve-se em 650 ha de 1994 a
2000 (Figura 2.4-9).
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Figura 2.4-7: Cambará do Sul - Produção das culturas temporárias
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Figura 2.4-8: Cambará do Sul - Área plantada das culturas temporárias
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Figura 2.4-9: Cambará do Sul - Valor da produção das culturas temporárias
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O plantio de milho tem forte correlação com outras culturas desenvolvidas na planície
litorânea tais como o fumo e a pecuária. Alguns produtores de fumo aproveitam a
entressafra de uma cultura para cultivar a outra, maximizando o uso da terra. Da mesma
forma, nos campos onde o milho é a principal cultura, na entressafra planta-se aveia,
utilizada como insumo alimentar da pecuária de corte. Esse comportamento é mais comum
entre os arrendatários de terra que querem maximizar o lucro em curto prazo, e não se
preocupam com a sustentabilidade do solo e sua capacidade de produzir a longo prazo. Os
pecuaristas que mantém rebanhos de suínos e de aves também costumam utilizar o milho
como insumo para a alimentação dos animais, criando uma forte demanda por conta da
crescente indústria pecuária da região. No planalto, a estabilidade na cultura do milho existe
em função do plantio ser feito por agricultores tradicionais para subsistência, com cultivos
inferiores a 2 ha por propriedade, com uma demanda regular pelo produto para fins de
silagem e não comerciais.
O milho deve continuar estável em Cambará do Sul, uma vez que não há pressões que
indiquem uma diminuição ou um aumento da área plantada e nem da produção. Já na
planície litorânea, há pressões que podem levar a mais diminuições na produção e na área
plantada, tais como a concorrência pelo uso do solo, principalmente por parte da cultura do
arroz. Somado a isso, a indústria pecuária local tem se profissionalizado e conta com o
suporte de empresas de grande porte, como a Agroveneto, a Seara, etc, que muitas vezes
fornecem os insumos alimentares aos produtores, ou possibilitam a compra do mesmo junto
a outras fontes, reduzindo a necessidade de produção local.

f) Batata
A batata é hoje a cultura temporária de maior expressão em Cambará do Sul, após ter
desbancado o milho, em 1996, em termos de produção e valor de produção, apesar de
continuar a ter a menor área plantada. Esse crescimento foi impulsionado em grande parte
pelo surgimento de novos produtores, principalmente na localidade da Azulega, oriundos de
outros municípios tais como Criciúma, Farroupilha e Flores da Cunha.
A produção da batata teve um grande salto entre 1996 e 1997, quando passou de 669 tons
para 3.600 tons e, a partir de então, manteve esta tendência, chegando a 4.000 tons em
1999 e 2000 (Figura 2.4-7).O valor da produção teve um salto significativo, passando de R$
133.000 em 1996 para R$ 1.314.000 em 1998, momento em que entrou em declínio, até
alcançar os R$ 820.000 em 2000 (Figura 2.4-8). Evidenciando que o aumento da produção
ocorreu principalmente em função de melhor produtividade, a área plantada aumentou,
porém em menor escala do que o ganho na produção. Se em 1995 haviam 60 ha de área
plantada de batata, esse valor aumentou para 180 ha em 1997 e finalmente para 200 ha em
1999 e 2000 (Figura 2.4-9).
Em virtude da menor remuneração apresentada pela cultura em anos recentes, a produção
e a área plantada de batata podem vir a sofrer pequena redução no curto prazo. No entanto,
boa parte é de agricultura familiar, onde ela tende a manter seu espaço, até porque não há
forte concorrência de outras culturas por área.

g) Alho
O Rio Grande do Sul é o estado com a maior produção de alho do Brasil, tendo alcançado
24.618 tons em 2001, seguido de Santa Catarina, com 20.861 tons. O aumento da
competitividade tem levado a uma queda nos preços pagos aos produtores, sendo que a
defasagem entre 1997 e 2000 chegou a 34%. A busca da auto-suficiência e da diminuição
do volume de alho importado tem levado os preços a estabilizarem-se, e existe a previsão
de que a área plantada em ambos os estados tenham aumento entre 8% e 10% no ano de
2003. Apesar de os preços pagos aos produtores na última safra não terem sido tão bons
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quando comparados a outros anos, foram compensadores e, aliados à facilidade de
comercialização da cultura, têm deixado os produtores otimistas.10
Como a batata, o alho vem sendo cultivado apenas em Cambará do Sul, não havendo
grandes plantios em Jacinto Machado nem em Praia Grande. Sua produção concentra-se
também na Azulega e em grande parte o plantio está concentrado nas mãos de pequenos
produtores que o desenvolvem em escala comercial. No entanto, não chega a ser um
grande plantio, apesar de os aumentos nos últimos anos indicarem que a tendência é de
crescimento contínuo. A produção de alho no município era praticamente inexistente até
1998 quando chegou a 60 tons. O volume produzido teve aumento bastante grande no ano
seguinte, chegando a 525 tons, porém voltou a baixar já no ano seguinte para 315 tons
(Figura 2.4-7). Da mesma forma, a área plantada era praticamente nula até 1998, quando o
plantio teve 30 ha, aumentando para 75 ha no ano seguinte e voltando a cair para 45 ha em
2000 (Figura 2.4-9). O valor do plantio aumentou de 50 mil reais em 1998 para 643 mil reais
no ano seguinte. A redução no valor da produção em 2000 foi de menor magnitude que a
redução na produção e na área plantada, alcançando 630 mil reais (Figura 2.4-8).
Apesar da cultura do alho ser bastante recente na região, e a produção ter tido oscilações
em seus primeiros anos, a mesma deve continuar a crescer de forma gradual. Não será
surpresa se o alho passar a ter maior importância na agricultura local em médio prazo,
devido a perspectiva positiva da cultura.

2.4.2.3. Culturas permanentes
a) Banana
A banana é, depois do arroz, a cultura agrícola mais rentável do entorno dos Parques
Nacionais, ocorrendo nas encostas na base da Serra Geral. Até há pouco tempo vinha
sendo a principal cultura da região, tanto que a cidade de Jacinto Machado é conhecida
como a capital da banana, ainda que hoje esteja mais para ser a capital do arroz. A principal
variedade de banana produzida na região é a branca, uma vez que a paulista (também
conhecida como banana caturra) não se adapta bem à região. A produção tradicional requer
fungicidas, herbicidas e adubos químicos, e em cerca de 60% dos plantios utilizam-se sacos
plásticos para envolver, proteger e acelerar a maturação cachos.
Entre 1994 e 2000, a produção de banana declinou gradativamente tanto em Jacinto
Machado como em Praia Grande. Se em 1994 foram produzidos 3.575.000 cachos em
Jacinto Machado e 287.000 em Praia Grande, em 2000 a produção não passava de
2.082.000 e 210.000 cachos, decréscimo de 42% e 27%, respectivamente (Figura 2.4-10).
O valor da produção teve redução ainda maior, mesmo que demonstrasse sinais de
recuperação ao final do período. Em 1994, a banana rendeu R$ 8.938.000 em Jacinto
Machado e R$ 718.000 em Praia Grande, atingindo o mínimo em 1998, R$ 2.186.000 e R$
221.000, respectivamente (Figura 2.4-11). Em 2000, o valor da produção recuperou-se em
parte, alcançando R$ 4.164.000 e R$ 420.000, valores 53% e 42% respectivamente
inferiores àqueles de 1994. A área plantada permaneceu estável no final da década de 90
após ter sofrido uma queda acentuada, entre 1995 e 1996, passando de 5.500 ha para
3.470 ha em Jacinto Machado e de 580 ha para 350 ha em Praia Grande (Figura 2.4-12).
É interessante notar que dos 350 ha de área plantada em Praia Grande, por volta de 15%,
ou seja, 55 ha são de plantio orgânico, apoiados pela EPAGRI e organizados sob a
Associação dos Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba-ACEVAM, que reúne 28
agricultores. No entanto a comercialização deste produto enfrenta alguma rejeição por parte
de consumidores que vêem o produto como inferior ao cultivado com uso de agrotóxicos.
Sendo assim, a comercialização vem sendo dirigida a público organizado em cooperativas
10
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de consumidores e feiras de produtos orgânicos realizadas em Torres, Três Cachoeiras,
Sombrio, Criciúma e Caxias do Sul ou então como parte da merenda escolar de municípios
como Criciúma, Florianópolis, Laguna e Itajaí.
A perspectiva para a produção de banana não é das melhores, uma vez que os produtores
encontram-se descapitalizados e há um excesso de oferta no mercado, dificultando a
comercialização da fruta. Uma das opções que podem vir a beneficiar o produtor é a
implantação do sistema de produção integrada de banana pela EPAGRI, a partir de 2002, o
qual visa prevenir e controlar pragas, diminuir custos de produção, reduzir o uso de produtos
químicos e rastrear a origem dos produtos. Assim, a principal mudança na cultura da
banana na região nos próximos anos deve ser qualitativa e não quantitativa.

b) Maçã
Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os dois principais produtores do país,
respectivamente, há uma tendência de aumento de área plantada há pelo menos dois anos
consecutivos. A produção em Santa Catarina atingiu 378.748 tons na safra 00/01, volume
inferior às 500.142 tons da safra anterior. No Rio Grande do Sul a produção também
declinou de um ano ao outro, passando de 427.039 tons na safra 99/00 para 304.447 tons
na safra seguinte. 11
No entorno dos Parques Nacionais, a maçã é cultivada apenas em Cambará do Sul. Mesmo
que a produção seja a única cultura permanente do município, ocorre em escala bastante
reduzida, ainda mais se comparado ao município vizinho de São Francisco de Paula. De
fato a maçã vem perdendo espaço em Cambará do Sul, e onde antes haviam dois pomares,
hoje resta apenas um. Segundo informações da EMATER local, a produção tem um custo
muito alto para o produtor local, que não tem nenhuma condição de investir, ainda mais em
se tratando de uma cultura que leva vários anos após o plantio para dar retorno financeiro.
Entre 1994 e 1996 a produção de maçã em Cambará do Sul declinou de forma bastante
acentuada, passando de 45.540.000 frutos para apenas 20.000 frutos. Ainda que em 1997
tenha havido uma recuperação, atingindo 27.600.000 frutos, a produção voltou a cair para
16.000.000 frutos em 1998, permanecendo estável nos dois anos seguintes (Figura 2.4.10).
O valor da produção também apresentou oscilações similares, atingindo um mínimo de
3.000 reais em 1996, um pico de 3.588.000 no ano seguinte para então se estabilizar
próximo dos 700.000 reais de 1998 a 2000 (Figura 2.4-11). A área plantada ficou em 105 ha
entre 1998 e 2000, após ter atingido mais de 200 ha em 1994 e quase zero ha em 1996
(Figura 2.4-12).

c) Maracujá
Mesmo não tendo tradição e com pouca aptidão climática e cultural, a cultura do maracujá
orgânico foi incentivada durante a segunda metade da década de 90 na região de Jacinto
Machado e Praia Grande pela ACEVAM e EPAGRI. Se nesse período houve a adesão de
um número razoável de produtores à cultura, a mesma teve um ciclo curto, sendo
abandonada a partir de 2000, uma vez que os resultados ficaram aquém do esperado. Em
1996, foram plantados 350 ha em Jacinto Machado e 10 ha em Praia Grande. Esse plantio
aumentou gradativamente até 1999, chegando a 420 ha e 70 ha, porém o declínio que teve
início no ano seguinte reduziu os pomares a 150 ha e 25 ha, respectivamente (Figura 2.412). No ápice da produção em 1999 o maracujá chegou a render 29.400.000 frutos entre os
dois municípios, apesar que neste ano o valor da produção diminuiu em relação ao ano
anterior, de R$ 1.924.000 para R$ 1.648.000 (Figuras 2.4-10 e 2.4-11).
Ao que tudo indica, o destino do maracujá no entorno dos Parques Nacionais parece levar à
descontinuidade da cultura. Hoje restam poucos plantios que gradualmente estão
desaparecendo.
11

Ibid.
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Figura 2.4-10: Produção das culturas permanentes de Jacinto Machado, Praia
Grande e Cambará do Sul
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Fonte: IBGE, PAM – 2000.

Figura 2.4-11: Valor da produção das culturas permanentes de Jacinto Machado, Praia
Grande e Cambará do Sul
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Figura 2.4-12: Área plantada das culturas permanentes de Jacinto Machado, Praia
Grande e Cambará do Sul

Fonte: IBGE, PAM – 2000.
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2.4.3. Pecuária
Ainda que a pecuária já não tenha a mesma importância relativa na economia dos
municípios de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul, decorrente do
fortalecimento de outras atividades, segue sendo importante na região. Entre os rebanhos,
destacam-se o crescimento do avícola, na planície litorânea, impulsionado pela chegada de
grandes empresas de beneficiamento como a Seara e a Agroveneto, e o grande rebanho
bovino do planalto, favorecido pelas grandes extensões de campo em Cambará do Sul.

2.4.3.1. Bovinocultura
A bovinocultura em Cambará do Sul remonta aos tempos coloniais, e além de ser uma
cultura que traz benefícios econômicos à comunidade, está incorporada à tradição e à
cultura local.
Em 1990 havia pouco mais de 27.000 cabeças bovinas no município. Após baixar para
25.000 cabeças, houve aumento em 1996, quando o rebanho ultrapassou as 33.000
cabeças. Em 2000, era de 31.500 cabeças, contagem 4,6 vezes maior do que a população
humana do município (Figura 2.4-15).
De acordo com o representante da EMATER local, apesar de haver tido uma redução na
área de pastoreio o rebanho está estabilizado e não houve redução, uma vez que melhorias
no processo de criação compensaram o menor espaço.
A bovinocultura de corte tem crescido de forma moderada na Região Sul, mas o
desempenho tem apresentado melhoras substanciais por conta da redução da idade de
abate. A perspectiva da pecuária de corte é boa, com preços sustentados, aumento do
consumo e das exportações, e acordos comerciais que facilitam a colocação dos produtos
no mercado.
Ainda que a pecuária de Cambará do Sul seja principalmente de corte, a produção de leite
no município tem crescido e chega até a 2.000 litros por dia, número ainda considerado
pequeno; mas a presença da Cooperativa de Laticínios Nova Petrópolis deve estimular
ainda mais o crescimento. O principal derivado do leite na região é o queijo serrano, que,
apesar da produção alta, é um produto de difícil comercialização, o que limita o crescimento
de sua produção.
Na planície litorânea o rebanho bovino diminuiu de forma sustentada de 1990 a 2000,
baixando de 10.750 para 7.500 cabeças em Jacinto Machado, e baixando de 6.000 para
4.700 cabeças em Praia Grande. A principal razão para essa diminuição é o aumento no
valor das terras, que induz o produtor a utilizá-las para o cultivo agrícola e fazer uso menos
extensivo de área. Boa parte do que no passado fora pastagem hoje são terras inundadas
para o cultivo de arroz, ou terras convertidas para outras culturas (Figuras 2.4-13 e 2.4-14).

2.4.3.2 Avicultura
Em Jacinto Machado haviam 79.100 aves em 1990, quantia esta que aumentou em 32% até
1993. Em 1994 houve queda abrupta, com perda de mais de 40.000, alcançando 63.000
cabeças. A partir do ano seguinte, houve recuperação e, em 1996, o rebanho voltou a ser de
104.000 cabeças, mesmo patamar de 1993, porém com a diferença de que a proporção de
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frangos e pintos em relação a galinhas era maior. Daí até 2000, o rebanho manteve-se
bastante estável, fechando a década em 102.000 cabeças (Figura 2.4-13)12.
Praia Grande teve aumento no seu rebanho de frangos e pintos e redução do rebanho de
galinhas na década de 1990. Os frangos e pintos tiveram crescimento sustentado ao longo
da década fechando o ano de 2000 com 36.000 cabeças, pouco mais de 10.000 do que em
1990. Em 1990 haviam 18.800 galinhas no município, sendo que quatro anos mais tarde
este rebanho havia aumentado em 2.000; no entanto, daí em diante houve recuo, e o
rebanho não passou de 15.500 cabeças em 2000 (Figura 2.4-14)13.
Em Cambará do Sul a avicultura é consideravelmente menor que na planície litorânea, e os
criadores são principalmente agricultores familiares e de subsistência, não havendo no
município indústrias de beneficiamento. De pouco mais de 5.000 cabeças em 1990, o
rebanho avícola cresceu para pouco menos de 8.000 cabeças em 2000. É interessante
notar que houve um ano atípico, 1996, com uma redução imensa no rebanho de frangos e
pintos e crescimento do rebanho de suínos, indicando que os produtores podem entender
que um rebanho seja opção frente a outro (Figura 2.4-15).

2.4.3.3. Suinocultura
O rebanho suíno é, depois do de avícola, o maior em Jacinto Machado. A pecuária suína
não teve grandes mudanças ao longo da década de 1990, permanecendo razoavelmente
estável ao longo do período e oscilando entre 14.000 e 18.000 cabeças no início e no final
do período, (Figura 2.4-13). Em Praia Grande houve queda na produção de suínos a partir
de 1996, quando a produção baixou de um patamar de 5.000 para 2.000 cabeças, nível no
qual permaneceu até o final da década (Figura 2.4-14). Em Cambará do Sul a produção de
suínos demonstrou equilíbrio oscilando entre 2.000 e 3.000 cabeças durante a década,
sendo 1996 um ano atípico, quando o rebanho chegou quase a 6.000 cabeças (Figura 2.415).
Figura 2.4-13: Jacinto Machado - Efetivo dos rebanhos
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Figura 2.4-14: Praia Grande - Efetivo dos rebanhos
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Figura 2.4-15: Cambará do Sul - Efetivo dos rebanhos
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Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal – 2001.

2.4.3.4. Apicultura
Cambará do Sul é conhecida como a ‘Capital do Mel’ por contar com grande quantidade de
apicultores e do mel que eles produzem. De acordo com dados obtidos na EMATER do
município, a apicultura envolve mais de 200 produtores e foi comentado que, ainda que nem
todos produzam comercialmente, praticamente todas as propriedades agrícolas possuem
criação de abelhas para suprir ao menos o consumo próprio. A produção do município oscila
entre 200 e 250 toneladas de mel por ano, sendo que a tendência tem sido de aumento. São
quatro as variedades de mel produzidas no município, classificadas de acordo com sua
coloração e qualidade, sendo a florada dominante a silvestre. Há uma associação dos
apicultores locais, a Associação Cambaraense de Apicultores (ACAPI), que conta com cerca
de 63 produtores, os quais possuem em conjunto 6.500 colméias. Um apicultor do
município, o Sr. Célio Macedo, desenvolve a apicultura com abelhas nativas, que, apesar de
apresentarem um rendimento inferior, tem propriedades únicas que diferenciam seu produto
daquele dos demais produtores.
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Os produtores da ACAPI estão espalhados pelo município, com a principal localidade
de produção de mel sendo a vila do Bom Retiro seguido do Morro Agudo (tabela 2.4-10). Os
principais mercados dos produtores locais se encontram nos estados das regiões Sul e
Sudeste do país, além de um mercado de exportação, o alemão, que começa a se firmar.
Tabela 2.4-10: Localidades dos apiários (produção comercial) de Cambará do Sul
LOCALIDADE
APICULTORES
Azulega
02
Bom Retiro
15
Capão Penso
08
Fazenda do Lobo
06
Morro Agudo
11
Morro Grande
04
Nassuca
03
Osvaldo Kroeff
03
São Gonçalo
06
Vareta
05
Fonte: EMATER/RS (Cambará do Sul)

No final de 2002, o mel vinha sendo comercializado a R$ 4,50/quilo, valor 150% maior do
que em anos anteriores. Essa perspectiva de bons resultados deve estimular o aumento da
produção e a entrada de novos produtores ao mercado.

2.4.4. Silvicultura
O estado de Santa Catarina é o único da Região Sul a participar de um programa florestal
que visa gerar emprego e renda, difundir tecnologia, proteger os recursos florestais e
hídricos e criar beneficiamento em pequena escala. Este projeto receberá mais de oito
milhões e meio de dólares e atenderá iniciativas em 235 municípios do estado, dentre os
quais Jacinto Machado. O município de Praia Grande, não tem iniciativas incluídas neste
projeto.
A silvicultura ocorre intensivamente no entorno dos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral e, no caso de Cambará do Sul, constitui a base da economia do
município, ainda que boa parte do valor agregado da cultura esteja no beneficiamento da
madeira cultivada. Enquanto o cultivo do Pinus taeda, utilizado como matéria-prima na
indústria moveleira e na indústria de celulose, predomina na paisagem do planalto, o de
eucalipto, utilizado como matriz energética no beneficiamento do fumo e do arroz, tem
presença razoavelmente constante na paisagem da planície litorânea. No entanto, a
diminuição no cultivo de fumo e a substituição de parte dos fornos para secagem de arroz
por modelos elétricos têm reduzido a demanda por madeira em Jacinto Machado e Praia
Grande.
De acordo com estimativas mencionadas em entrevista com o diretor florestal da Cambará
S/A, há cerca de 22.000 ha de área plantada com pinus no município, dos quais cerca de
10.000 ha encontram-se num raio de dez quilômetros no entorno dos Parques Nacionais, e
200 ha dentro dos mesmos. A Cambará S/A possui cerca de 8.000 ha desta área,
aproximadamente o mesmo espaço ocupado pelos plantios da Reflorestadores Unidos S/A.
A indústria de móveis Florense possui cerca de 800 ha dos quais 100 ha encontram-se
dentro dos limites do Parque Nacional da Serra Geral. Na planície litorânea não há
estimativas da área plantada de eucalipto uma vez que os plantios são muito fragmentados.
Dados do IBGE demonstram que tanto em Jacinto Machado como em Praia Grande houve
queda abrupta na extração de lenha, entre 1990 e 1992, tendo diminuído de 88.000 para
15.000 metros cúbicos, e de 88.000 para 20.000 m3 respectivamente. Daí até 1998, o recuo
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foi gradativo, até baixar a 7.750 m3 em Jacinto Machado e 1.950 m3 em Praia Grande.
Da mesma forma, a extração de madeira em tora nestes municípios reduziu-se durante a
década passada a valores que não chegam a dez por cento daquele registrado em 1990.
Em Cambará do Sul o extrativismo de lenha já era baixo em 1990, não passando de 5.200
m3, os quais recuaram gradativamente a 3.200 no ano de 2000. No período para o qual
temos dados comparáveis, entre 1994 e 1998, o valor da extração vegetal em todos os três
municípios pouco mudou, passando de R$ 176.000 para R$ 168.000.
A produção silvícola teve melhora de desempenho no planalto e piora na planície litorânea.
Enquanto que em Cambará do Sul houve um aumento na produção e no valor da mesma
durante a década de 1990, em Jacinto Machado e Praia Grande houve redução.
Figura 2.4-17: Jacinto Machado - Produção da silvicultura e extração vegetal
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Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001.

Em Jacinto Machado, a produção de lenha manejada passou de 12.750 m 3, em 1990, para
27.600, em 1995. No ano seguinte, a produção baixou para 11.000 m3, quantia esta que se
manteve até o final da década. A produção de madeira em tora manejada é quase
inexpressiva no município, tendo aumentado de 200 m3 em 1992 para 500 m3 em 2000
(Figura 2.4-17). Se em 1994 a silvicultura no município rendia R$ 203.000, ao longo de seis
anos este valor baixou em R$ 90.000 (Figura 2.4-18).
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Figura 2.4-18: Jacinto Machado - Valor da produção na silvicultura
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Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001.

Figura 2.4-19: Praia Grande - Produção da silvicultura e extração vegetal
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Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001.

Em Praia Grande, a produção de lenha manejada aumentou até 1994, ano em que houve
uma produção bastante elevada de 9.500 m3. No entanto, este provou ser um ano atípico,
pois nos seguintes a produção voltou aos patamares normais, entre 2.000 e 3.000 m3 ao
ano. A produção de madeira em tora manejada aumentou até 1995, quando chegou a 1.500
m3, no entanto voltou a cair atingindo 480 m3, valor mais baixo da década, em 1999 e 2000
(Figura 2.4-19). Entre 1994 e 2000 a silvicultura no município viu seu valor reduzir-se de R$
144.000 para R$ 32.000 (Figura 2.4-20).
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Figura 2.4-20: Praia Grande - Valor da produção na silvicultura
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Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001.

Figura 2.4-21: Cambará do Sul - Produção da silvicultura e extração vegetal
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Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001.

Em Cambará do Sul, a silvicultura ocorre de forma bastante intensiva e tem produzido mais
a cada ano. Apenas a lenha manejada apresentou certo equilíbrio, crescendo de forma
estável, entre 1990 e 2000, de uma produção de 35.000 m3 para 48.000 m3. O maior salto
de produção foi da madeira em tora para outra finalidade que não a produção de celulose:
se em 1995 a produção desta cultura não passava de 60.000 m3, no ano seguinte aumentou
em mais de dez vezes, alcançando 631.000 m3. A cultura passou por redução gradual até
chegar a 480.000 m3 em 2000. A produção de madeira em tora para celulose também
aumentou de forma surpreendente, entre 1995 e 1996, passando de 62.000 m3 para pouco
mais de 165.000 m3. Em 2000, a cultura produziu 140.000 m3 (Figura 2.4-21). O valor da
produção silvícola também teve aumento expressivo, passando a R$ 12.394.000 em 2000
contra R$ 2.814.000 em 1994 (Figura 2.4-22).
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Figura 2.4-22: Cambará do Sul - Valor da produção na silvicultura
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Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001.

Tabela 2.4-11: Inventário de árvores de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do
Sul
NÚMERO DE ÁRVORES
Grupos de
área total

Eucalipto

Pinheiro brasileiro
(araucária)
JM PG
CS
total
-

Pinus americano

JM
PG
CS
total
JM
PG
CS
total
Menos de 1 ha
1 a menos de
2.500
2.500
2 ha
2 a menos de
66.950
9.900
2.700
79.550
180
180
1.500
40
1.540
5 ha
5 a menos de
3.280
74.610 1.050
78.940
- 1.250
1.250
900
3.500
4.400
10 ha
10 a menos de
637.020 187.148 13.800 837.968 360 1.800
2.160 10.000 200 103.000 113.200
20 ha
20 a menos de
1.144.770 175.680 25.650 1.346.100 - 1.545
1.545 10.550 1.120 206.850 218.520
50 ha
50 a menos de
512.200 77.250 6.100 595.550 500 20.000 20.500
2.000 97.700
99.700
100 ha
100 a menos
36.200 18.150 5.100
59.450
40
3.000 3.040
500
718.000 718.500
de 200 ha
200 a menos
241.00 241.00
22.000
338.600 360.600 1.312.900 1.312.900
de 500 ha
0
0
500 a menos
286.000 286.000 2.167.000 2.167.000
de 1.000 ha
1.000 a menos
22.000 16.100 38.100
23.700 23.700
4.941.500 4.941.500
de 2.000 ha
2.000 a menos
101.00 101.00
995.000 995.000 5.527.085 5.527.085
de 5.000 ha
0
0
5.000 a menos
3.000.000 3.000.000
de 10.000 ha
TOTAL

2.424.920 564.738 1.690.100 4.679.758 360 5.135 388.880 394.375 23.450 3.360 18.077.535 18.104.345

Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001.

O levantamento na tabela 2.4-11 mostra o numero de árvores de cada espécie por grupo de
área segundo a propriedade por município, no ano de 1996. Os dados confirmam as
seguintes tendências:
•

O plantio de eucalipto na planície litorânea é bastante fragmentado, com a maior
incidência ocorrendo em propriedades que tem entre 20 e 50 ha;

•
•
•
•
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O eucalipto é a principal cultura silvícola da planície litorânea, com maior
ocorrência da cultura em Jacinto Machado;
São poucos os fragmentos de mata nativa remanescentes (araucárias), e os
principais agrupamentos se encontram no planalto;
O cultivo de pinus ocorre principalmente no planalto em propriedades de vasta
extensão; e
A silvicultura é mais difundida em Cambará do Sul do que nos municípios
catarinenses.

2.5 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO
2.5.1

Dinâmica demográfica

A área de entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral vem
sofrendo um decréscimo populacional ao longo das últimas três décadas conforme
demonstrado pelos últimos censos do IBGE. Em 2000, a população total do entorno, o qual
abrange os municípios de Jacinto Machado (SC), Praia Grande (SC) e Cambará do Sul
(RS), com características predominantemente rurais e limítrofes com a área dos Parques
Nacionais, era de 26.105 habitantes.
A população destes municípios têm diminuído em decorrência do êxodo rural e da falta de
perspectiva profissional e educacional, particularmente para aqueles com idade para
ingressar no ensino de terceiro grau ou no mercado de trabalho. Quando se confrontam os
dados populacionais conforme sua distribuição em faixas etárias, de acordo com os censos
de 1970, 1980 e 1991 (no censo populacional 2000 o IBGE não disponibilizou para cada
município as informações relativas à faixa etária), esta tendência fica ainda mais clara. Por
exemplo, em 1970 havia em Jacinto Machado 2.476 habitantes com idade entre 0 e 4 anos;
em 1980 esperava-se encontrar um número em torno daquela população inicial, porém, os
dados demonstraram que entre 10 e 14 anos restavam somente 1.720 habitantes; e, em
1991, a população diminui ainda mais, uma vez que aqueles entre 20 e 24 anos somavam
apenas 1.044 habitantes, ou seja, houve uma redução populacional de 58% naquela
geração nascida entre 1966 e 1970 ao longo de 21 anos subseqüentes.
Outro aspecto é a mudança no perfil da população no que se refere à faixa etária,
evidenciando o envelhecimento da mesma. A população de 60 anos e mais teve sua
participação no total ampliada de 3,8%, em 1970, para 7,4% em 1991. O mesmo se verifica
para o grupo etário de 40 a 59 anos, cuja participação relativa aumentou de 11,2% em 1970,
para 16,4% em 1991. Em contrapartida, verifica-se uma acentuada redução na população
com até 9 anos de idade, cuja participação passou de 33,5% em 1970, para 22,7% em
1991.
Tanto em Jacinto Machado como em Praia Grande e Cambará do Sul, há uma tendência
bastante clara de diminuição da população rural e um aumento da população urbana.
Apesar do crescimento desta, a população total dos três municípios diminuiu
consideravelmente de 1970 a 2000, alcançando uma perda de mais de 20% da população
em Jacinto Machado e Cambará do Sul e mais de 10% em Praia Grande. Considerando-se
os três municípios, a redução da população foi de 17,6% no período (Figuras 2.5-1, 2.5-2 e
2.5-3).
Apesar da tradição rural dos três municípios, a concentração de terras nas mãos de grandes
proprietários, a indivisibilidade das pequenas propriedades familiares e a automação dos
processos agrícolas têm levado as pessoas a abandonarem o campo e buscarem emprego
nos centros urbanos mais próximos. No período entre 1970 e 2000, a diminuição da
população rural em Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul foi de 47%, 49% e
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45%, respectivamente. Apenas no caso de Cambará do Sul houve um período, na
década 80, no qual a população rural chegou a crescer; voltando a diminuir a partir da
década seguinte. Este crescimento populacional na década de oitenta em Cambará do Sul,
deu-se por conta de uma melhora das perspectivas na área rural impulsionada
principalmente pelo setor madeireiro. No entanto, este otimismo não se manteve e a
população rural voltou a migrar rumo aos centros urbanos.
Apesar de numericamente pequena, a população urbana já ultrapassa a rural no caso de
Praia Grande, desde meados dos anos 1990. No caso de Jacinto Machado e de Cambará
do Sul, a população rural ainda é maior do que a urbana; mantendo-se os atuais padrões de
crescimento demográfico, as equações lineares indicam que em Jacinto Machado a
população urbana atinja níveis iguais aos da população rural em 2006. No caso de Cambará
do Sul, não é possível fazer uma previsão equivalente com os dados disponíveis, uma vez
que as equações não demonstraram suficiente relevância, por conta da reversão de
tendência na década de 80. Aplicando-se equações lineares ao crescimento de populações
urbanas e rurais do entorno dos Parques Nacionais como um todo, é previsto que a
população urbana alcance a população rural a partir do último trimestre de 2003 (Figura 2.54).
A densidade demográfica de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul é bastante
baixa, atingindo 26,22 hab/km2, 25,50 hab/ km2 e 5,91 hab/km2, respectivamente. Destacase o baixíssimo índice apresentado por Cambará do Sul, mais baixo do que a média
nacional de 19,92 hab/km2 e significativamente mais baixo que a densidade demográfica
dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina: 36,14 hab/km2 e 56,14 hab/km2,
respectivamente. (IBGE, 2000).
Figura 2.5-1: População rural e urbana de Jacinto Machado (IBGE)
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Figura 2.5-2: População rural e urbana de Praia Grande (IBGE)
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Figura 2.5-3: População rural e urbana de Cambará do Sul (IBGE)
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Figura 2.5-4: População do entorno - PNAS e PNSG
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Figura 2.5-5: 1970 – Perfil etário da população do entorno – PNAS e PNSG
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Figura 2.5-6: 1980 – Perfil etário da população do entorno – PNAS e PNSG
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Figura 2.5-7: 1991 – Perfil etário da população do entorno – PNAS e PNSG
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2.5.2

Situação Educacional

Os dados referentes à situação do ensino em Jacinto Machado e Praia Grande foram
extraídos dos censos do IBGE, do documento ‘Plano Básico de Desenvolvimento EcológicoEconômico’ da AMESC (Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense) e de
entrevistas realizadas nas Secretarias Municipais de Educação. Os responsáveis pela
elaboração do documento da AMESC indicam que não há necessidade de criação de mais
unidades de ensino nos municípios catarinenses em questão, mas sim melhorar as
condições das unidades já existentes, com materiais didáticos e pedagógicos, e qualificar os
recursos humanos.
Tabela 2.5-1: Situação do ensino em Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul
Jacinto
Cambará do
DADOS DA SITUAÇÃO
Praia Grande
Machado
Sul
Unidades pré- escolares
12
5
3
Matriculas na pré-escola
223
197
70
Docentes pré-escola
14
10
3
Relação matrículas X docentes pré15,9
19,7
23,3
escola
Unidades de ensino fundamental
35
14
10
Matrículas no ensino fundamental
1.885
1.411
1.356
Docentes ensino fundamental
105
70
79
Relação matrículas X docentes ensino
18,0
20,2
17,2
fundamental
Unidades de ensino médio
1
1
1
Matriculas no ensino médio
296
339
306
Docentes ensino médio
24
18
15
Relação matrículas X docentes ensino
12,3
18,8
20,4
médio
Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP -, Censo
Educacional 2000

A população maior de dez anos de idade dos três municípios tem níveis de escolaridade
bastante semelhantes, sendo que a de Cambará do Sul é ligeiramente mais avançada em
anos de estudo. Cerca de 30% da população destes municípios concluíram entre um e três
anos de estudo, cerca de 40% concluíram de quatro a sete anos, e pouco mais de 10% da
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população não concluiu sequer um ano. A partir destas informações chega-se à
conclusão que 40% do total desta população é quase analfabeta ou o que chamamos de
alfabetizado funcional, ou seja, aqueles que praticamente só desenham o nome, conhecem
os números e nada mais; menos de 20% concluiu mais de oito anos de estudo; não mais
que 3%, 6% e 7% da população de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul,
respectivamente, concluíram o segundo grau; e sequer 1% da população de qualquer dos
três municípios tem mais de 15 anos de estudo (Figura 2.5-8).
Em Cambará do Sul, todos os professores têm o curso magistério completo ou estão
concluindo, a partir de curso oferecido no município vizinho de São Francisco de Paula. Das
escolas do município, apenas duas são localizadas na sede (incluindo a escola de ensino
médio) e as demais nas localidades, sendo que o município providencia transporte para os
alunos chegarem às escolas. A taxa de aprovação dos alunos é de cerca de 88%. Há de se
destacar o incentivo às disciplinas alternativas que são oferecidas e que fortalecem a
vocação do município para o turismo e a conservação. Desde o início de 2002, fazem parte
do currículo escolar de 1a a 8a série as disciplinas de educação ambiental, turismo e inglês.
Em Praia Grande, a maioria dos professores da rede escolar tem o ensino superior
completo. Destacam-se neste município as iniciativas que visam diminuir a evasão dos
alunos em idade escolar, tais como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),
que atende mais de cem crianças, e o programa Bolsa-Escola, que atende mais de
duzentas famílias. Há de se louvar também a criação do CEPROACA14, que oferece
disciplinas extracurriculares tais como música, artes, dança, etc,. com enfoque dado aos
alunos que têm dificuldades de aprendizado.
Em Jacinto Machado, os professores também têm curso magistério ou estão em vias de
completá-lo a partir de convênio firmado entre o município e a Universidade do Sul
Catarinense - UNISUL, Campus de Araranguá. Neste município, cerca de 25% das unidades
de ensino estão localizadas na sede e as demais atendem as localidades rurais. O
transporte à sede, para os alunos que estão cursando o ensino médio, é fornecido pela
prefeitura.
Não há nos municípios de entorno aos Parques Nacionais nenhuma universidade ou outro
tipo de estabelecimento de ensino superior. No entanto, existem opções de ensino superior
nos pólos regionais mais próximos, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul,
tais como a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) em Criciúma, a UNISUL em
Araranguá, a Ulbra em Torres, a Universidade de Caxias do Sul (UCS), em Caxias do Sul e
em Canela, e as recém criadas, Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) e Faculdade dos
Imigrantes (FAI) em Caxias do Sul. Por meio de seu Programa de Educação à Distância, a
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) atende em média três turmas de
pedagogia em Praia Grande (91 alunos), em salas de aula anexas à sede da prefeitura.
Para facilitar o acesso dos alunos que cursam o ensino superior fora do município, as
prefeituras oferecem alguns convênios na forma de transporte gratuito às universidades
mais próximas.

2.5.3 Saúde
Os três municípios de entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e de Serra
Geral apresentam desempenho razoável no que tange à saúde de seus habitantes e aos
serviços médicos e hospitalares oferecidos.

14

O Centro Profissionalizante de Aproveitamento da Criança e do Adolescente – CEPROACA oferece disciplinas
extra-curriculares, cursos profissionalizantes e auxílio a crianças com dificuldade de aprendizado no município de
Praia Grande.
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Jacinto Machado destaca-se pelo alto índice de cobertura vacinal e pelo baixo índice de
mortalidade infantil, acima da média estadual, de acordo com os dados fornecidos pela
compilação do Índice de Desenvolvimento Social (IDS) de Santa Catarina de 2001. Em
entrevista realizada com o secretário de saúde do município, Sr. Hélio Giusti, o mesmo
destacou que 11% do orçamento de Jacinto Machado é destinado à saúde, sendo que o
município conta com um hospital particular de 38 leitos onde atuam três médicos e quatro
plantonistas, sete postos de saúde, sendo um na sede e os demais nas comunidades, e
uma ambulância, a qual encontra-se em estado inadequado. Quando não há possibilidade
de tratar uma enfermidade no município, o paciente é encaminhado para Araranguá e, em
casos mais sérios, Criciúma. É importante destacar que o hospital de Jacinto Machado
recebe também pacientes dos municípios vizinhos de Santa Rosa e de Ermo, que não
contam com hospitais próprios.
Figura 2.5-8: Anos de estudo
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Em Praia Grande, a condição de saúde é mais precária do que em Jacinto Machado, como
revela o componente de saúde do IDS de Santa Catarina. A cobertura vacinal, a mortalidade
infantil e os demais indicadores que compõem o índice encontram-se significativamente
abaixo da média estadual. O secretário de saúde do município não disponibilizou os dados
solicitados referentes à situação de saúde e à estrutura de atendimento local.
Em Cambará do Sul, os componentes de saúde ligados ao Índice Social Municipal Ampliado
(ISMA) obtiveram índice baixo, ainda que o município estivesse em melhor posição do que
mais de 70% dos demais do Estado do Rio Grande do Sul. Dados obtidos na secretaria de
saúde do município revelam que a principal causa de mortalidade do município são as
doenças cardiovasculares. O município conta com um hospital público que tem 33 leitos e
cinco postos de saúde, sendo um na sede e quatro nas demais localidades. A ocupação dos
leitos hospitalares é maior no inverno por conta das doenças respiratórias. Os hospitais de
referência para onde são levados os pacientes cujas enfermidades não podem ser tratadas
localmente são em Porto Alegre ou em Caxias do Sul. O município não possui ambulância,
ainda que haja planos de adquirir uma no inicio de 2003, e atualmente o serviço é
terceirizado pela empresa Cambará S/A, que disponibiliza sua ambulância.
No município existem diversos programas de saúde em andamento para a prevenção e o
atendimento ao diabetes e à hipertensão, assim como um programa de saúde da mulher
(citopatológico). Encontram-se em fase de implantação programas voltados à saúde do
trabalhador, a hanseníase e a tuberculose.
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2.5.4

Saneamento básico

A disponibilidade de água tratada, a existência e as condições das instalações sanitárias, e
o tratamento dispensado ao lixo são importantes indicadores de qualidade de vida com
reflexos diretos sobre a saúde e o bem estar da população. Em se tratando de municípios
predominantemente rurais, cujas construções são pouco adensadas e com zonas urbanas
relativamente pequenas, não é surpresa que os municípios de Jacinto Machado, Praia
Grande e Cambará do Sul tenham estruturas bastante precárias no que se refere ao
abastecimento de água, saneamento e destino do lixo. Embora a situação ideal seja de
disponibilidade de rede coletora de esgotos e abastecimento de água, a incumbência de
prover a infra-estrutura é do poder publico e, na ausência da mesma, as alternativas
encontradas pelas populações indicam os condicionamentos derivados de sua condição de
renda. Em geral, Cambará do Sul apresenta uma melhor estrutura do que Jacinto Machado
e Praia Grande no que se refere a lidar com estas questões, possivelmente resultante de
estímulos e investimentos por parte do governo do Rio Grande do Sul em prover este tipo de
infra-estrutura.
A água que abastece Cambará do Sul está sob concessão da CORSAN – Companhia
Riograndense de Saneamento -, cujo sistema de captação provém principalmente de poços
artesianos, embora também conte com barragens. Em Praia Grande, o abastecimento de
água é feito pela CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento -, enquanto
que em Jacinto Machado o abastecimento é feito pela SAMAE – Serviço Autônomo
Municipal de Águas e Esgoto. A rede pública que abastece os municípios atinge 50%, 55%
e 65% dos domicílios de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul,
respectivamente e abrangem principalmente as áreas urbanas. Muitas das propriedades
rurais obtém água a partir de poços ou nascentes, sendo o fornecimento feito desta forma
em, respectivamente, 46%, 42% e 24% dos domicílios dos três municípios. O restante
obtém água de outras formas não especificadas pelo IBGE no censo de 2000 (Figura 2.59).
Figura 2.5-9: Abastecimento de água
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A estrutura de saneamento da região não tem capacidade para receber e tratar os dejetos
produzidos nos municípios de entorno aos Parques Nacionais. A coleta de esgoto sanitário
na rede pública é praticamente inexistente nos municípios de Jacinto Machado e Praia
Grande, e não chega sequer a 1% dos domicílios, enquanto que em Cambará do Sul a rede
capta os dejetos de 19% das residências. A maior parte dos efluentes domésticos é tratada

2-51
em fossas sépticas, chegando a 74,5% do total em Jacinto Machado, 72,8% em Praia
Grande e 46,0% em Cambará do Sul. O tratamento em fossas rudimentares chega a 15,8%
do total em Jacinto Machado, 15,2% em Praia Grande e 11,0% em Cambará do Sul, sendo
que neste município a porcentagem de dejetos que são despejados em valas chega a
19,5% (Figura 2.5-10).
Figura 2.5-10: Saneamento – Esgoto sanitário
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Apesar dos três municípios contarem com um sistema de coleta de lixo, as áreas para onde
este vem sendo destinado não estão regularizadas, caracterizando-se como lixões a céu
aberto, localizados nos próprios municípios. Em Jacinto Machado 54,3% dos domicílios têm
lixo coletado, índice que é de 64,9% em Praia Grande e de 83,4% em Cambará do Sul. Dos
domicílios que não são atendidos pela coleta de lixo, uma boa parte queima os rejeitos
sólidos enquanto que, em menor escala, ocorre também de o lixo ser enterrado, jogado em
terrenos baldios ou em rios. A queima do lixo ocorre em até 39,5% dos domicílios de Jacinto
Machado, 27,1% dos de Praia Grande e 11,9% dos de Cambará do Sul (Figura 2.5-11).
Em Cambará do Sul existem três áreas de descarte de resíduos sólidos e há uma caçamba
à disposição para realizar a coleta. No entanto, esta não abrange as vilas mais distantes da
sede, algumas das quais atendidas pelo sistema de manejo de resíduos sólidos da Celulose
Cambará. Informalmente ocorre a seleção de materiais recicláveis do lixo in natura por parte
de um pequeno grupo familiar, que comercializa estes materiais.
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Figura 2.5-11: Destino do lixo
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2.5.5

Renda

Conforme demonstrado pelos indicadores sociais, a renda é a medida de desenvolvimento
que apresenta maior precariedade nestes municípios. Na análise dos dados do censo 2000
do IBGE destaca-se o rendimento da população rural, bastante inferior ao da população
urbana, o que reforça a idéia de que o êxodo rural para centros urbanos é, pelo menos em
parte, motivado por uma perspectiva de melhor qualidade de vida e oportunidades.
Nas áreas urbanas, 23,0% dos responsáveis pelos domicílios permanentes têm rendimento
inferior a um salário mínimo, enquanto na área rural este percentual sobe para 33,1%.
Mesmo para faixas de rendimento maior, esta tendência se mantém: 78,1% dos
responsáveis pelos domicílios permanentes na área urbana têm rendimento inferior a cinco
salários mínimos enquanto que este percentual é de 84,1% na zona rural (Figura 2.5-12).
Figura 2.5-12: Percentual de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares
permanentes por faixa de rendimento e situação - Agregado de Jacinto Machado,
Praia Grande e Cambará do Sul

Fonte: Censo 2000, IBGE.
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Figura 2.5-13: Percentual de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares
permanentes por faixa de rendimento
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Apesar de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul apresentarem características
razoavelmente parelhas nesta questão, os rendimentos dos responsáveis pelos domicílios
permanentes em cada município mostram que a população de Cambará do Sul tem uma
ligeira vantagem relativa aos municípios catarinenses. Os responsáveis pelos domicílios
permanentes de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul com rendimento inferior
a um salário mínimo somam 30,2%, 30,5% e 22,6% respectivamente. A porcentagem de
responsáveis pelos domicílios permanentes com rendimento inferior a cinco salários
mínimos é de 81,0%, 82,2% e 80,5% respectivamente, demonstrando maior nivelamento do
que nas faixas menores de rendimento (Figura 2.5-13).

2.5.6

Indicadores sociais

Para avaliar a qualidade de vida das populações e o desenvolvimento dos municípios, os
índices de desenvolvimento, sejam eles de desenvolvimento humano ou social, são na
atualidade considerados os melhores instrumentos disponíveis por agregar uma série de
indicadores abrangendo questões econômicas, de saúde e de educação, além de permitir a
comparação entre municípios. Embora haja semelhança nas metodologias para a
formulação destes indicadores, há algumas diferenças na forma como são elaborados no
Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nos indicadores de Santa Catarina houveram
alterações nos componentes dos mesmos de 2000 em diante, substituindo-se o índice de
desenvolvimento humano (IDH) pelo índice de desenvolvimento social (IDS). Cabe destacar
ainda que, o índice social municipal ampliado (ISMA) do Rio Grande do Sul foi compilado de
1991 a 1998, não havendo dados disponíveis para Cambará do Sul nos anos posteriores.
Os indicadores demonstraram haver uma precariedade em diversos quesitos nestes
municípios, os quais apresentaram índices inferiores às médias estaduais.
O ISMA é composto de quatorze componentes divididos em quatro categorias, com peso
igual, sendo elas condições de domicílio, educação, saúde e renda. No ISMA de 1998,
Cambará do Sul obteve um índice de 0,46, ficando abaixo da média do estado, 0,55, e
situando-se na 315a posição dentre os 467 municípios gaúchos (Tabela 2.5-2). Como
destaque negativo, o município obteve um índice de 0,31, alcançando a 453a posição do
estado no que se refere à renda, quesito composto pelas taxas de despesa social, índice de
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Gini (medidor de concentração de renda) e PIB municipal per capita. Nos demais
quesitos do ISMA, condições de domicilio, educação e saúde, Cambará do Sul teve
desempenho razoável, obtendo índices de 0,55, 0,52 e 0,49 e colocando-se na 189a, 394a e
127a posição no estado para os respectivos quesitos (Tabela 2.5-3). Na série histórica,
Cambará do Sul vem mantendo seu índice de forma razoavelmente estável, sendo que de
1991 a 1993 o ISMA do município foi de 0,45 e de 1994 a 1998 foi de 0,46. Na realidade,
pode se falar em uma pequena perda de qualidade de vida, uma vez que a média estadual
aumentou em 0,02 entre 1991 e 1998 (Tabela 2.5-2).
Tabela 2.5-2: Índice Social Municipal Ampliado - Cambará do Sul e RS
ORD. 98

315

TOTAL
DO RS
Cambará
do Sul

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

0,53

0,54

0,54

0,54

0,55

0,55

0,55

0,55

0,45

0,45

0,45

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

Fonte: ISMA, RS. 1991-1998. FEE/NIS

Tabela 2.5.3: Componentes do Índice Social Municipal Ampliado - Cambará do Sul
COLOCAÇÃO

QUESITO

ÍNDICE

189

Domicílio/saneamento

0,55

394

Educação

0,52

453

Renda

0,31

Saúde

0,49

127
Fonte: ISMA, RS. 1998. FEE/NIS

Os municípios catarinenses têm como índice social mais recente o IDS, composto de
dezessete indicadores pertencentes a três categorias, sendo elas saúde, educação e
economia. Tanto Jacinto Machado como Praia Grande tiveram um péssimo desempenho,
abaixo da média estadual, 0,93, alcançando 0,84 e 0,77 e colocando-se na 198a e 263a
posição, respectivamente, num total de 293 municípios.
Figura 2.5-14: Componentes do Índice de Desenvolvimento Social - SC

ÍNDICE
ENERGIA COMERCIAL

1,00

MORTALIDADE INFANTIL

0,90

ENERGIA RESIDENCIAL

CONSULTAS PRÉ-NATAL
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0,60
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COBERTURA VACINAL DPT

0,50

JACINTO
MACHADO

0,40
0,30

DISTORÇÃO ENSINO MÉDIO

VACINA POLIOMELITE

0,20
0,10

SANTA
CATARINA

-

DISTORÇÃO ENSINO FUND

VACINA SARAMPO

ATEND EDUCAÇÃO INFANTIL

ANALFABETISMO ELEITOR

ATEND ENSINO FUNDAMENTAL

ATEND ENSINO MÉDIO

REPETÊNCIA ENSINO FUND

PRAIA
GRANDE

PERMANÊNCIA ENSINO FUND

APROVAÇÃO ENSINO FUND

Fonte: DURB, Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente/SC – 2001.
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Como destaque positivo, Jacinto Machado alcançou a nota máxima em diversos
quesitos, incluindo mortalidade infantil, cobertura vacinal DPT, vacina poliomelite, vacina
sarampo, e distorção do ensino médio. Em Praia Grande a nota máxima foi alcançada no
atendimento do ensino fundamental, na distorção do ensino fundamental e também do
ensino médio. Negativamente, destacam-se nos dois municípios o PIB municipal per capita
e o uso de energia elétrica para fins comerciais com índices alcançados inferiores a 0,50
(Figura 2.5-14).
Na comparação com o IDS de Santa Catarina em 2000 (Figura 2.5-15), houve uma
evolução significativa em Jacinto Machado em 2001 (Figura 2.5-16), tanto que o município
passou de um nível de eficiência em desenvolvimento social ‘médio baixo’ para ‘médio’,
passando da 238a para a 198ª posição. No caso de Praia Grande, houve uma regressão,
pese a manutenção do nível de eficiência ‘médio baixo’, uma vez que em 2000 o município
estava colocado na 236a posição e em 2001 estava em 263ª. A classificação de Praia
Grande no nível de eficiência ‘médio baixo’ em 2001 implica ser um dos 56 municípios
qualificados para o PROCIS 2002 - Programa Catarinense de Inclusão Social -, o qual
objetiva elevar os níveis de desenvolvimento socioeconômico dos municípios mais carentes
de Santa Catarina, através de implementação de medidas compensatórias. Estas vão desde
aumentos no percentual da verba repassada até a ampliação da oferta e da gama de
atuação dos programas de incentivo e programas sociais para o município, seus habitantes,
para as empresas nele situadas e para seus habitantes.
Figura 2.5-15: Índice de Desenvolvimento Social – 2000

FONTE: Diretoria de Desenvolvimento Urbano - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Meio
Ambiente, 2000.
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Figura 2.5-16: Índice de Desenvolvimento Social - 2001

FONTE: Diretoria de Desenvolvimento Urbano - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Meio Ambiente,
2001Atividades Econômicas

As atividades econômicas nos municípios de entorno dos Parques Nacionais refletem a
transição de comunidades que tem vocação e tradição rural, mas passam por período de
urbanização e diversificação de atividades. A maior oferta de produtos e serviços, aliada ao
crescimento das atividades que agregam valor à produção primária dos municípios e mais
recentemente do turismo, tem criado demanda de mão-de-obra para os residentes. Neste
sentido, Cambará do Sul destaca-se pela cadeia silvícola, incluindo-se aí as empresas
Celulose Cambará S/A e Reflorestadores Unidos S/A, e pela forma como o turismo tem se
desenvolvido. As atividades econômicas de Jacinto Machado não evoluíram da mesma
forma que em Cambará do Sul, em que pese o crescente número de indústrias de
beneficiamento da produção agrícola local. A principal debilidade identificada na relação do
município com os Parques Nacionais é a falta de estrutura da indústria turística local,
ignorada em grande parte pela iniciativa privada e pela administração pública. Já a
economia de Praia Grande tem crescente participação das indústrias, do comércio e, ainda
que de forma mais modesta que em Cambará do Sul, da indústria turística, a qual desponta
como alternativa e complemento de renda ao setor rural.
Tabela 2.5-4: Peso relativo do valor adicionado bruto dos setores de atividade
econômica
Valor Adicionado Bruto (VAB) a preços básicos, por setores de atividade econômica - 1999
Serviços
Municipio

Agropecuária

R$

Indústria

%

Comércio

R$

%

Demais Serviços

R$

%

R$

Total do VAB

Total dos Serviços
%

R$

%

R$

Jacinto Machado

457.138

9%

2.415.826

48%

1.050.164

21%

1.127.523

22%

2.177.687

43%

5.050.651

Praia Grande

608.848

9%

2.302.358

36%

3.296.992

51%

270.203

4%

3.567.195

55%

6.478.401

7.329.039

17%

16.051.092

37%

962.165

2%

19.183.329

44%

20.145.494

46%

43.526.435

Cambará do Sul

FONTE RS: FEE/Núcleo de Contabilidade Social

FONTE SC: Secretaria de Estado da Fazenda, Nucleo de Estatistica e Informatica (DIEF, 1999)

Na análise do valor adicionado bruto dos setores de atividade econômica de cada município,
a tabela 2.5-4 revela a importância relativa de cada setor frente ao outro, e o peso que cada
um tem na economia do respectivo município. No entanto, quando da comparação direta
entre os municípios, há de se fazer a ressalva de que os dados para Cambará do Sul e os
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municípios catarinenses foram obtidos a partir de fontes diferentes, apresentando
distorções entre si enquanto aos valores reais e a classificação de determinadas atividades
em diferentes setores.
Em Jacinto Machado, o setor da indústria tem maior valor adicionado entre os setores,
puxado principalmente pelas atividades de fabricação de móveis de madeira, respondendo
por 15% do valor adicionado total, e da geração e distribuição de energia, que responde por
22% do valor adicionado total. É por conta da presença da Cooperativa de Eletrificação
Rural de Jacinto Machado, que atua na distribuição de eletricidade de diversos municípios
da região incluindo Praia Grande, que a atividade tem tamanha expressão. O setor do
comércio é pouco menor que o de serviços; o setor agropecuário é o de menor expressão
no município, destacando-se pelo beneficiamento do arroz, atividade que contribui com 9%
do valor adicionado total.
Em Praia Grande, o comércio tem o maior valor adicionado entre os setores, sendo que a
venda de materiais elétricos e de implementos agrícolas tem peso de 26% e de 8% no valor
adicionado total do município, respectivamente. A indústria, que tem como principais
atividades a fabricação de plásticos industriais e calçados (geradores de resíduo), é o
segundo maior setor. O agropecuário vem em seguida, por conta dos cereais e do arroz.
Cambará do Sul tem no setor terciário o maior valor adicionado, incluindo-se aí as atividades
relacionadas ao turismo. O segundo maior valor adicionado é atribuído à indústria, sendo a
fabricação de celulose a principal atividade do setor, e o terceiro à agropecuária,
impulsionada pelas atividades de pecuária e silvicultura.
As unidades de comércio ligadas ao setor primário têm diminuído em quantidade à medida
que as associações, as cooperativas, e os departamentos florestais e agropecuários das
industrias de beneficiamento da produção agrícola e silvícola têm concentrado a
comercialização da produção. Os produtores rurais espalhados pelos municípios, por se
tratarem de pequenos produtores com volume de produção individual praticamente
inexpressivo na maioria dos casos, preferem comercializar seus produtos em grupo.
Por outro lado, as unidades de comércio ligadas ao setor secundário têm aumentado na
medida que surgem oportunidades novas para agregar valor à produção primária.
Destacam-se neste setor as indústrias de transformação que, além dos tradicionais
fabricantes de móveis de madeira, têm diversificado sua atuação. Como exemplo, podemos
citar a transformação da banana em Jacinto Machado, onde existem três industrias que
surgiram recentemente e que produzem balas com o produto.
O setor terciário, dos comércios e serviços, tem crescido rapidamente, impulsionado pelo
crescimento da população urbana e do turismo. Em todos os municípios, o comércio é a
atividade com maior número de unidades, dividindo-se entre comércio tradicional, como
supermercados, postos de gasolina, açougues, etc., e dirigido a público especifico, como os
pontos de venda de artesanato, de equipamentos de esporte de aventura e dos produtos da
Cooperativa de Produtores Ecológicos em Praia Grande.
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Tabela 2.5-5: Número de unidades locais e pessoal ocupado por setor (Jacinto
Machado)
Jacinto Machado
Setor

Classificação de atividades (CNAE) Número de unidades locais (Unidade)
1996

Primario

A Agricultura, pecuária, silvicultura
e exploração florestal
B Pesca
C Indústrias extrativas
D Indústrias de transformação

Secundario

E Produção e distribuição de
eletricidade, gás e água
F Construção
G Comércio; reparação de veículos
automotores, objetos pessoais e
domésticos
H Alojamento e alimentação
I Transporte, armazenagem e
comunicações
J Intermediação financeira

Terciario

K Atividades imobiliárias, aluguéis
e serviços prestados às empresas
L Administração pública, defesa e
seguridade social
M Educação
N Saúde e serviços sociais
O Outros serviços coletivos, sociais
e pessoais

Total

1997

1998

1999

2000

Pessoal ocupado total (Pessoas)
1996

1997

1998

1999

2000

2

2

2

3

2

X

X

X

4

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

35

39

50

46

158

210

273

423

410

2
1

2
-

3
1

3
1

3
1

X
X

X
-

27
X

27
X

28
X

121

111

110

133

133

209

209

202

254

269

8

7

5

4

4

8

8

10

7

8

14

15

13

14

14

59

56

67

69

52

4

4

4

3

3

16

16

17

20

20

8

5

4

7

5

10

7

6

12

9

2

2

2

2

2

X

X

X

X

X

1

1

1

-

-

X

X

X

-

-

3

2

2

3

4

33

X

X

30

28

25

22

53

65

29

44

41

47

37

42

224

208

239

288

246

537

547

649

883

866

Fonte: IBGE, 2000

Entre 1996 e 2000 houve forte crescimento nas atividades de comércio, indústrias de
transformação e serviços em geral no município de Jacinto Machado, tanto em termos de
unidades que exercem a atividade como de pessoal ocupado pela atividade, como
demonstra a tabela 2.5-5. As demais atividades mantiveram relativa estabilidade com
redução apenas no número de unidades que exercem atividades de alojamento e
alimentação e atividades imobiliárias. Em que pese a redução no número de unidades
destas áreas, praticamente não houve diminuição no pessoal ocupado pela atividade.
Ainda que durante o período inteiro a tendência tenha sido de crescimento, vemos que entre
1999 e 2000 houve uma retração no número de unidades e também no número de pessoas
ocupadas, possivelmente resultado de dificuldades conjunturais dos mercados locais,
regionais, nacionais e globais. Considerando-se todas as atividades, entre 1996 e 2000
houve aumento de 10% no número de unidades (22 novas unidades) e, o que é mais
expressivo, aumento de 61% no número de pessoas ocupadas no município (329 novas
ocupações).
A atividade de alojamento e alimentação, bem como as atividades imobiliárias, que podem
nos remeter ao turismo, mostra um decréscimo no número de estabelecimentos bem como
no número de pessoal ocupado, entre 1996 e 2000.
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Tabela 2.5-6: Número de unidades locais e pessoal ocupado por setor (PraiaGrande)
Praia Grande
Setor

Classificação de atividades (CNAE)

Número de unidades locais (Unidade)
1996

Primario

1999

2000

1996

1997

1998

1999

2000

-

1

-

-

-

-

X

-

-

B Pesca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C Indústrias extrativas

1

3

3

3

4

X

3

3

3

4

288

361

466

389

571

-

53

50

51

63

68

E Produção e distribuição de
eletricidade, gás e água

1

2

2

2

2

X

X

X

X

X

F Construção

8

5

3

5

4

51

12

8

14

13

G Comércio; reparação de veículos
automotores, objetos pessoais e
domésticos

Terciario

1998

A Agricultura, pecuária, silvicultura
e exploração florestal

D Indústrias de transformação
Secundario

1997

Pessoal ocupado total (Pessoas)

92

92

99

100

100

173

176

196

194

219

H Alojamento e alimentação

9

8

8

8

9

11

9

10

8

11

I Transporte, armazenagem e
comunicações
J Intermediação financeira

9

10

9

13

12

19

20

18

38

27

1

1

1

1

2

X

X

X

X

X

6

7

10

K Atividades imobiliárias, aluguéis
e serviços prestados às empresas

20

5

4

4

6

26

10

L Administração pública, defesa e
seguridade social

1

1

2

1

1

X

X

X

X

X

M Educação

1

1

5

1

3

X

X

16

X

23

N Saúde e serviços sociais

1

2

1

1

2

X

X

X

X

X

O Outros serviços coletivos, sociais
e pessoais
Total

14

14

25

27

32

18

21

28

24

38

211

195

213

229

245

586

612

751

677

916

Fonte: IBGE, 2000.

Em Praia Grande, conforme se observa na tabela 2.5-6, o comércio é a atividade que conta
com o maior número de unidades, seguido das indústrias de transformação e dos serviços.
No entanto, as indústrias de transformação, da fabricação de móveis e de calcados, são as
principais empregadoras, com mais do dobro de pessoas ocupadas que o comércio,
segundo maior empregador.
Com a exceção da construção e das atividades imobiliárias, as demais no mínimo
mantiveram o número de unidades e pessoas ocupadas do inicio do período, sendo que a
maioria apresentou algum crescimento. Destaque para as indústrias de transformação, que
praticamente dobraram o número de pessoas ocupadas em cinco anos e para as atividades
ligadas a serviços coletivos, sociais e pessoais, apresentando desempenho maior que o
dobro no número de unidades e de pessoas ocupadas.
Entre 1996 e 2000 o crescimento das atividades no município demonstrou-se modesto
quando avaliado do ponto de vista do aumento das unidades (de 16% no período), e de
forma bastante expressiva quando avaliado do ponto de vista do aumento de pessoas
ocupadas (de 56% no período).
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Tabela 2.5-7: Número de unidades locais e pessoal ocupado por setor (Cambará do
Sul)
Cambará do Sul
Setor

Classificação de atividades (CNAE)

Número de unidades locais
(Unidade)
1996

Primario

A Agricultura, pecuária, silvicultura
e exploração florestal
B Pesca
C Indústrias extrativas
D Indústrias de transformação

Secundario

E Produção e distribuição de
eletricidade, gás e água
F Construção
G Comércio; reparação de veículos
automotores, objetos pessoais e
domésticos

Terciario

1997

1998

Pessoal ocupado total (Pessoas)

1999

2000

1996

1997

1998

1999

2000

24

25

24

24

29

50

49

46

50

132

1

2

-

1

1

X

X

-

X

X

25

29

29

41

38

402

596

607

683

676

3
4

1
4

1
2

1
5

1
5

5
4

X
3

X
X

X
7

X
62

94

108

101

118

121

146

190

196

224

247

H Alojamento e alimentação

29

35

33

47

52

17

27

43

66

77

I Transporte, armazenagem e
comunicações
J Intermediação financeira

30

38

30

43

45

110

103

68

161

174

2

2

2

2

2

X

X

X

X

X

7

5

5

6

9

21

9

11

15

15

3

3

3

3

3

168

213

208

160

148

3

-

-

-

1

0

-

-

-

X

1

1

1

1

1

X

X

X

X

X

3

7

7

11

17

K Atividades imobiliárias, aluguéis
e serviços prestados às empresas
L Administração pública, defesa e
seguridade social
M Educação
N Saúde e serviços sociais
O Outros serviços coletivos, sociais
e pessoais

Total

6

13

17

21

25

232

266

248

313

333

926 1197 1186 1377 1548

Fonte: IBGE, 2000.

Cambará do Sul, conforme se observa na tabela 2.5-7, destaca-se por ser dos três o
município com maior quantidade de unidades locais e de pessoas ocupadas. Por possuir
indústrias de maior porte (principalmente ligadas ao cultivo e beneficiamento de madeira) e
uma infra-estrutura turística crescente, com quantidades razoáveis de unidades de
hospedagem, comércio e alimentação, o município tem se destacado pelo crescimento da
indústria e comércio local. No período entre 1996 e 2000 surgiram mais de cem novas
unidades comerciais e foram criados mais de seiscentos postos de trabalho.
As únicas atividades que tiveram redução no número de unidades no período são a
produção e distribuição de eletricidade, gás e água. Já as atividades imobiliárias, de
administração pública, defesa e seguridade social tiveram redução no número de pessoas
ocupadas. Destacam-se pelo crescimento, as atividades de alojamento e alimentação
(aumento de mais de 350% nas pessoas ocupadas e de 79% no número de unidades), das
indústrias de transformação (aumento de 68% nas pessoas ocupadas e 52% no número de
unidades) e aquelas ligadas à agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal
(aumento de 164% nas pessoas ocupadas e de 21% no número de unidades).
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Figura 2.5-17: Média de pessoas ocupadas por unidade de atividade
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O município que mais emprega pessoas por unidade na média é Cambará do Sul, com 4,65,
seguido de Praia Grande com 3,74 e Jacinto Machado com 3,52. Este dado indica que,
relativamente, o tamanho das empresas em Cambará do Sul é maior entre os três
municípios e menor em Jacinto Machado. É necessário fazer uma ressalva quando da
análise dos dados apresentados na figura 2.5-17, uma vez que não havia dados disponíveis
para todas as atividades em cada município, o que pode gerar distorções e dificultar
algumas comparações entre atividades e municípios.
Em Jacinto Machado a atividade que mais emprega pessoas por unidade é a produção e
distribuição de eletricidade, gás e água, com média de 9,33 pessoas, graças à presença da
SAMAE, da Cooperativa de Irrigação de Jacinto Machado e da Cooperativa de Eletrificação
Rural de Jacinto Machado. Em seguida vem as indústrias de transformação (8,91), a saúde
e serviços sociais (7,00) e as atividades de transporte e a intermediação financeira (6,67
pessoas por unidade).
Em Praia Grande, as indústrias de transformação têm a mais alta média de pessoas
ocupadas por unidade: 8,4, seguidas do setor de educação, com 7,67 pessoas.
Em Cambará do Sul, as atividade com maior média de pessoas ocupadas por unidade são a
administração pública, defesa e seguridade social, com 49,33 pessoas. Esta alta média está
relacionada à pesada estrutura dos órgãos públicos municipais e estaduais do município. A
segunda maior média pertence às indústrias de transformação, com 17,79 pessoas por
unidade, seguida da construção com 12,40 pessoas.

2.6 PERCEPÇÃO SÓCIOAMBIENTAL DAS COMUNIDADES DO ENTORNO SOBRE OS
PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E SERRA GERAL
O estudo dos processos relativos a percepção sócio-ambiental é fundamental para a
compreensão das inter-relações dos indivíduos com o meio em que estão inseridos. Neste
sentido, o indivíduo ou o grupo enxerga, interpreta e age em relação ao meio ambiente,
externo ou interno a uma Unidade de Conservação, de acordo com interesses e
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necessidades, influenciados sobretudo pelos conhecimentos anteriormente adquiridos,
pelos valores, pelas normas grupais, enfim, por um conjunto de elementos que compõem
sua herança cultural (BUTZKE, 1997).
Cabe destacar, no entanto, que a percepção sócio-ambiental de uma determinada
população recebe influências não somente do sistema cultural-normativo (normas, valores e
política) como do próprio modelo de desenvolvimento definido para a região (ibid). Assim, a
integração das comunidades situadas na área de entorno das Unidades de Conservação
deve, quando da aplicação de estratégias, prever também conhecimento e participação nas
políticas públicas municipais e nos planos de desenvolvimento socioeconômico definidos
para a região.

2.6.1

Contextualização da percepção socioambiental no entorno dos Parques

A compilação e análise de dados secundários, referentes à percepção sócio-ambiental e
relação das comunidades do entorno para com os referidos Parques, constituiu uma
importante ferramenta para o planejamento, coleta e interpretação de dados primários.
Cabe ressaltar, no entanto, que os dois trabalhos consultados (KINKER, 1999; SANTOS,
2001), tiveram como área de abrangência o Parque Nacional de Aparados da Serra (PNAS)
e comunidades do seu interior e entorno, excluindo-se deste modo localidades do entorno
do Parque Nacional da Serra Geral (PNSG), dentre as quais destacam-se aquelas
pertencentes ao município de Jacinto Machado.
Os pontos de interesse, relacionados aos objetivos do presente relatório, foram abordados
em ambos trabalhos através da aplicação de questionários junto a residentes dos
municípios de Praia Grande e Cambará do Sul. A amostragem incluiu atores sociais ligados
a diferentes atividades econômicas, tanto de áreas urbanas quanto rurais.
Destaca-se aqui, dentre os objetivos de Santos (2001), a percepção das comunidades sobre
o PNAS e sobre os carnívoros, assim como o levantamento da ocorrência de infrações
ambientais na região através de laudos do IBAMA.
Dos 51 questionários aplicados, no período de março de 1999 a março de 2000, a autora
amostrou predominantemente propriedades cuja principal fonte de renda está ligada a
atividades agropecuárias (64,8%), sendo a maioria de mão-de-obra familiar (70%)
(SANTOS, 2001).
Dentre os aspectos mais relevantes associados à percepção das comunidades frente ao
PNAS, chamou atenção o fato de que: 17,6% dos proprietários amostrados disseram não
conhecer o Parque; 23,5% não perceberam mudanças com a sua criação; e, 64,7%
desconhecem quem administra esta Unidade de Conservação. Por outro lado, em mais de
86% dos questionários aplicados, os atores sociais relataram achar muito importante a
existência do Parque, sendo a maior justificativa citada, associada à importância das
belezas naturais da região (ibid).
No que diz respeito a relação com a fauna de ocorrência local, a análise dos questionários
demonstrou que quase a metade das famílias inclui carne de caça na alimentação (47%). A
predação de animais domésticos por silvestres, potencial fonte de conflito nesta relação, foi
registrada em aproximadamente 55% das propriedades. Neste sentido, 33% destes
moradores não adotam nenhum procedimento para evitar as predações e somente 2%
chegam a comunicar o IBAMA (ibid).
Com relação as infrações ambientais, foram levantados 28 delitos, entre fevereiro de 1998 e
setembro de 1999, sendo interessante destacar que, enquanto na baixada os delitos estão
relacionados a derrubada de mata nativa, aprisionamento de aves silvestres e
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armazenamento e transporte de madeira nativa, no planalto, eles se relacionam a
presença de gado e coleta de pinhão na área do Parque, assim como ao aprisionamento de
aves silvestres (ibid)
De acordo com Santos (ibid), uma pequena parte dos entrevistados vê prejuízos com a
criação e implantação do Parque, principalmente como conseqüência da não regularização
fundiária e de ataques de animais silvestres nas propriedades. A autora ainda salienta que,
embora as comunidades reconheçam as belezas paisagísticas do Parque, elas
desconhecem seu papel como Unidade de Conservação e sua própria administração. Deste
modo, este autor coloca que além da falta de articulação com as comunidades do entorno, o
Parque não é aparentemente reconhecido como patrimônio público. Nesta direção, foram
inclusive identificados moradores das encostas que não tinham conhecimento de que
residiam dentro da área do Parque. Além disto, a autora salientou que as comunidades
vêem o IBAMA simplesmente como agente de policiamento e de punição para infrações
contra a fauna e flora.
Dentre os objetivos de Kinker (1999), com a aplicação de questionários para comunidades
locais, tinham relação para com o presente relatório, aqueles que buscavam avaliar a
relação comunidade/Parque Nacional e se o Parque trouxe conscientização ambiental aos
moradores. Foram também levados em consideração, no entanto, os seguintes objetivos:
conhecer o perfil do morador do entorno do Parque; avaliar o envolvimento com turismo e
turista; a percepção dos impactos potenciais da atividade; e, se houve melhora da qualidade
de vida em função do turismo.
Com relação ao perfil dos moradores entrevistados por Kinker (ibid) cabe destacar
principalmente algumas diferenças observadas entre os municípios de Praia Grande e
Cambará do Sul. A renda média mensal dos moradores é aparentemente menor no primeiro
município, onde a agricultura constitui a principal atividade ocupacional dos moradores. No
entanto, em ambos foi significativa a porcentagem de pequenos comerciantes amostrados,
assim como o fato da grande maioria dos entrevistados ter escolaridade entre 1º e 2º grau.
Embora o movimento turístico seja mais expressivo em Cambará do Sul do que em Praia
Grande, e a maior parte dos entrevistados ter salientado raramente encontrar turistas, a
atividade é, de uma forma geral, bem vista pelas comunidades de ambos municípios (ibid).
A análise dos questionários direcionados a abordagem da relação comunidade/Parque
Nacional, demonstrou que, atualmente, a grande maioria dos moradores é a favor da
Unidade (mais de 90% em ambos municípios). Dentre os motivos citados, destacam-se o
desenvolvimento dos municípios e a conservação da natureza (com ênfase no primeiro em
Cambará do Sul e no segundo em Praia Grande). Apenas 6,8% dos entrevistados em
Cambará do Sul não era a favor da criação do Parque, sendo a maior parte devido a
problemas com situação fundiária e restrições de uso (ibid).
No entanto, quando questionados se o Parque trouxe problemas para a comunidade em que
reside, responderam que sim: 41,1% dos entrevistados em Cambará do Sul e 21,7% em
Praia Grande. Novamente, os problemas citados pelos entrevistados, em Cambará do Sul,
dizem respeito à desapropriação e indenização (ibid).
O uso de recursos naturais da área do PNAS foi negado na maioria dos questionários
aplicados, em ambos municípios (85,8% em Cambará do Sul e 89,8% em Praia Grande),
porém, em conversa informal a autora percebeu que a porcentagem do uso seria bem maior
se esta questão fosse respondida sinceramente. (KINKER, op cit.) coloca que a caça é
bastante praticada em Praia Grande, bem como o desmatamento para plantação de banana
e extração de madeira para secagem de fumo. Em Cambará, a coleta de pinhão acontece
anualmente, bem como o uso e manejo de pastagem para o gado. Importante ressaltar que,
em Praia Grande, foi maior a porcentagem dos que defendiam que os moradores deveriam
ter direito ao uso de recursos dentro do PNAS, porque estavam ali antes de sua criação.
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A importância do Parque para conservação da natureza foi defendida pela maioria em
ambos municípios (90,4% em Cambará e 86,4% em Praia Grande). Neste sentido, a maioria
também concordou que a criação do PNAS foi e tem sido importante para a comunidade
(ibid)
Outro aspecto abordado por Kinker (op cit.) nos questionários destinados às comunidades
locais diz respeito à relação IBAMA/comunidade. De uma maneira geral, a autora
compreendeu, em conversa informal, que as pessoas não querem se comprometer quando
o assunto diz respeito ao IBAMA. A relação deste órgão com o município de Praia Grande é
conflituosa. De acordo com a autora, as poucas vezes que o IBAMA tem contato com a
planície de entorno do Parque, é com o intuito de fiscalização ou aplicação de multas. Em
Cambará é diferente, mesmo porque a maioria dos funcionários mora na cidade, sendo bem
maior o contato do órgão com a comunidade, mas também com alguns casos de
convivência conflituosa.

2.6.2 Análise atual da percepção sócio-ambiental de moradores do entorno do PNAS
e do PNSG
A coleta de dados primários levou em conta a análise dos aspectos anteriormente citados. A
pesquisa expedita em campo foi realizada entre os dias 19 e 29 de novembro de 2002.
Figura 2.6-1: Porcentagem de atores sociais entrevistados
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Fonte: Pesquisa de campo, 2002

Antes de iniciar a análise propriamente dita, cabe aqui salientar a importância e influência
que os aspectos históricos e culturais do planalto riograndense e da planície sul catarinense,
notavelmente da região em que se inserem as referidas Unidades de Conservação,
parecem exercer na percepção sócio-ambiental das comunidades circunvizinhas sobre as
mesmas. Assim, embora outros aspectos, como o distanciamento e a acessibilidade aos
Parques, ou mesmo o grau de contato da sua administração com os municípios do entorno,
sejam também potencialmente relevantes neste sentido, as diferenças encontradas entre
ambas unidades ambientais, planalto e planície, parecem refletir de forma característica as
diferenças sócio-econômicas de ambas regiões.

2.6.3 A importância dos Parques para os moradores do entorno
Monaglio (apud
Indrusiak & Pádua, 1997), menciona que muito freqüentemente se
descobre que comunidades vizinhas a áreas naturais protegidas desconhecem suas
existências e/ou seus propósitos de conservação. Embora esta seja uma realidade
aparentemente comum em Unidades de Conservação brasileiras, o desconhecimento das
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comunidades do entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral
sobre os mesmos não constitui, de acordo com os dados coletados, um problema
significativo.
No entanto, dadas as peculiaridades referentes a estes Parques Nacionais, alguns aspectos
devem ser considerados. Mesmo compondo uma área contígua, ambas Unidades de
Conservação foram criadas e implementadas em épocas diferentes, sendo da mesma forma
distintos muitos aspectos relacionados à infra-estrutura, visitação e divulgação, dentre
outros.
Assim, mesmo que praticamente todos atores sociais contatados em campo tenham
demonstrado conhecimento da existência dos Parques, uma expressiva porcentagem deles,
particularmente nos municípios de Praia Grande e Jacinto Machado, ressaltou nunca tê-los
visitado. Entende-se aqui que, aparentemente, conhecer/visitar os Parques significa para a
maioria dos moradores entrevistados ter entrado através de alguma guarita de fiscalização
do IBAMA e/ou ter conhecido o centro de visitantes do PNAS.
A análise dos dados coletados demonstrou que, em Cambará do Sul, 100% dos atores
entrevistados conhece e/ou visitou em algum momento os referidos Parques. No entanto,
esta porcentagem diminui para 55,6% em Praia Grande e 30% em Jacinto Machado. Se, por
um lado, o distanciamento e a acessibilidade aos locais de controle e recepção para
visitação nos Parques é distinto em relação aos municípios do planalto e da planície, por
outro, há um considerável desconhecimento dos limites territoriais nas encostas da Serra
por parte de moradores de algumas comunidades de Praia Grande e Jacinto Machado.
Com relação ao conhecimento da existência do Parque cabe destacar a colocação de duas
professoras de Praia Grande, se referindo à população local:
As pessoas da comunidade nem se dão conta.
O pessoal daqui não olha pra serra, caminha olhando só pra baixo. Muito pouca
gente conhece os cânions.
De forma ainda mais elucidativa é a abordagem a professora de uma comunidade rural de
Jacinto Machado:
Eu considero que um número bem pequeno de pessoas conhecem, assim de
conhecer mesmo. Porque as pessoas, embora elas valorizem, elas não têm assim o
hábito de tirar o tempo pra ir fazer visitas. Ainda não valorizam tanto!
Um grande número de atores sociais entrevistados nos municípios da planície fez referência
ao Parque através do uso de trilhas que subiam as escarpas da Serra Geral, incluindo
principalmente professoras que realizaram atividades recreativas com alunos. O
reconhecimento de áreas da encosta como sendo pertencentes aos Parques pode estar
relacionado à recente criação de associações de condutores locais que vêm operando na
região, e possuem, segundo os dados coletados, algum contato e/ou trabalhos em parceria
junto às escolas. No entanto, muitas das trilhas referidas por estes atores não faziam parte
da área do PNAS ou PNSG, o que nos remete novamente ao desconhecimento dos limites
territoriais.
Outro dado interessante está relacionado à denominação utilizada pelos atores sociais para
referenciar os Parques, freqüentemente associada aos nomes dos principais atrativos dos
mesmos, os cânions. Assim, o PNAS é geralmente designado como “Parque do
Itaimbézinho” ou “Parque do Taimbézinho”, como colocado principalmente pelos moradores
de Cambará do Sul. No caso do PNSG, se verificou um considerável desconhecimento por
parte de moradores entrevistados. Também na maioria das entrevistas realizadas, apenas
um dos Parques é designado para ambos, no caso, o “Parque do Itaimbézinho”. Esses
dados , assim como outros abordados no decorrer do texto, nos remetem à precariedade de
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divulgação dos parques junto aos municípios de planície, particularmente em relação ao
PNSG.
Este grau de conhecimento dos moradores do entorno sobre os Parques pode também ser
analisado quando do questionamento sobre os motivos que levaram a criação dos mesmos.
Novamente aqui, as diferenças encontradas, com base nos dados coletados, foram
significativas entre o planalto e a planície, como pode ser observado na figura 2.6-2. Podese salientar a precariedade na divulgação dos parques junto aos municípios abordados,
destacando-se o Parque Nacional da Serra Geral.
Figura 2.6-2: Porcentagem de atores sociais que comentaram sobre os motivos de
criação dos Parques Nacionais
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Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2002

Em Cambará do Sul, cerca de 87% dos atores sociais teceram algum comentário sobre os
motivos de criação dos Parques, sendo a maioria deles associada à preservação ambiental.
Um dos moradores ressaltou as belezas paisagísticas como principal motivo, e, dos
moradores que aparentemente não sabiam dos motivos, cabe destacar um proprietário de
uma área pertencente ao PNAS ainda não regularizada, cuja revolta ficou explícita desde o
início da entrevista. Quando questionado se tinha conhecimento dos motivos de criação dos
Parques, este respondeu que:
“Não, eles querem é ganhar dinheiro! O Parque não serve pra nada!”
No município de Praia Grande, aproximadamente 45% dos entrevistados comentaram sobre
os motivos de criação dos Parques, citando tanto a preservação ambiental quanto o turismo
e as belezas paisagísticas da região. Em Jacinto Machado, chamou atenção o fato de
nenhum ator social contatado, incluindo professores, ter feito comentários a este respeito.
Outro aspecto abordado junto aos atores sociais diz respeito à percepção das mudanças
ocorridas com a criação e implementação dos Parques. Neste sentido, foram confirmadas e
comentadas mudanças por aproximadamente 90% dos atores em Praia Grande e Cambará
do Sul, caindo este número para 50% em Jacinto Machado. A proporção das principais
mudanças comentadas pelos moradores entrevistados nos três municípios encontra-se na
Figura 2.6-3.
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Figura 2.6-3: Percepção das mudanças associadas a criação dos Parques Nacionais
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Nos municípios de Cambará do Sul e Praia Grande foi proporcional a porcentagem de
comentários atribuídos à conscientização (cerca de 50%) e dificuldade de sobrevivência (em
torno de 12%). Os comentários relacionados ao turismo e à preservação ambiental, no
entanto, foram mais freqüentes em Cambará do Sul (38% e 75% respectivamente) do que
em Praia Grande (22% e 56%).
Em Jacinto Machado, a proporção das atribuições relacionadas aos comentários sobre
mudanças percebidas com a criação dos Parques foi visivelmente distinta dos demais
municípios, sendo maior o número de comentários sobre mudanças associadas à
dificuldade de sobrevivência dos agricultores (40%). Este aspecto, dada a peculiaridade do
município, será abordado mais adiante. As percepções de mudanças ligadas à
conscientização, preservação ambiental e ao turismo, foram razoavelmente equivalentes,
correspondendo respectivamente a cerca de 30%, 30% e 20%.
Novamente, aqui, a grande atribuição dada ao incremento do turismo perece estar
relacionada às atividades da associação de condutores locais, e não de fato ao
envolvimento turístico do município como um todo com os referidos Parques Nacionais.
“De uma forma geral, ninguém é contra o Parque, todo mundo acha que é
necessário”.
A frase acima, de um morador de Cambará do Sul, exemplifica de maneira explícita um
sentimento aparentemente predominante entre grande parte dos atores sociais
entrevistados em campo. Neste sentido, os Parques foram considerados importantes em
cerca de 90% das entrevistas em Cambará do Sul e Jacinto Machado, e 100% em Praia
Grande.
Estes dados corroboram com os resultados encontrados por Santos (2001) e Kinker (1999)
para o PNAS, complementado neste caso, com a análise sobre o PNSG e com as
comunidades de Jacinto Machado. A tabela 2.6-1 ilustra os principais motivos atribuídos a
importância dos Parques pelos atores sociais entrevistados nos três municípios. Ressalta-se
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que alguns entrevistados atribuíram mais de um motivo, de modo que a soma das
porcentagens relativas a cada um dos três municípios corresponde a mais de 100%.
Tabela 2.6-1: Motivos associados à importância dos Parques (em %)
ITENS

Cambará do Sul

Praia Grande

Jacinto Machado

Preservação

62,5

44,4

60,0

Turismo

37,5

55,6

20,0

Paisagem

25,0

33,3

30,0

Conscientização

-

11,1

-

Qualidade da água

-

-

10,0

Outros

-

11,1

10,0

Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2002

Se por um lado, estes motivos atribuídos à importância de ambos Parques Nacionais
caracterizam a existência de pontos de afinidade na percepção das comunidades para com
os mesmos, por outro, vários pontos de conflito foram também levantados pelos
entrevistados. Praticamente todos os atores sociais contatados nos três municípios citaram
problemas associados à relação Parques/Comunidades.
Mesmo tendo sido retratados de forma distinta pelos entrevistados, a diversidade de
conflitos foi aqui categorizada com base em experiências anteriores com comunidades
situadas no entorno e interior de Unidades de Conservação, sendo, no entanto, algumas
delas aparentemente peculiares à realidade local estudada. Todos estes pontos de conflito,
assim como os de afinidade, estão sistematizados e espacializados, com relação aos três
municípios, na Matriz de Percepção Sócio-ambiental (Quadro 2.6-4, no final deste item).
Esta categorização não levou inicialmente em conta a atribuição de uma possível origem
dos conflitos, no que diz respeito a instituições, legislação ou meramente imaginário popular,
refletindo, na medida do possível, apenas uma organização das “falas e olhares” das
comunidades amostradas neste trabalho. Deste modo, destacam-se dentre as categorias de
conflitos levantadas pelos atores sociais da pesquisa, aquelas referentes a:
•

indenização;

•

desapropriação;

•

restrições de uso;

•

desconhecimento dos limites territoriais dos Parques;

•

fiscalização ostensiva;

•

limitação do desenvolvimento agrícola;

•

predação de animais domésticos;

•

sistema de arrecadação do Parque;

•

proibição de acesso;

•

ausência de contato/articulação dos Parques com as comunidades; e

•

acesso e infra-estrutura dos Parques.

Em Cambará do Sul, alguns comentários que caracterizam bem os principais conflitos
levantados são citados no quadro a seguir:
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Quadro 2.6-1: Principais conflitos levantados em Cambará do Sul
CATEGORIA

COMENTÁRIOS

Já entraram em choque não pagando os proprietários do Parque.
Este é o maior choque que representa a criação do Parque. [...] eles
Indenização
tinham que ter verba, o governo tinha que ter verba para pagar os
proprietários do Parque.
Acho que eles funcionariam como um meio de preservação, de
ajudar a cuidar assim, já que lá era o habitat deles. Uma vaca que
pasta lá também não vai mudar nada! E o homem do campo, tirar ele
Desapropriação do campo, pra onde ele vai?! Morrer de fome na cidade, porque não
tem uma profissão!
Fulano trabalha no IBAMA, mas mora dentro do Parque, a nossa
fazenda é ali, tivemos de sair!
Indenização e
A não regularização fundiária criou uma certa resistência na
desapropriação comunidade.
Uma coisa que eu não sei se tá certo, é trazerem animais de fora e
soltarem aqui. Estes, acho que de circo, sei lá da onde. Aqui já foram
Predação de
muitos que matam mesmo! Jaguatirica e estes outros animais.
animais
Predadores, carnívoros, leãozinho...Tem que soltar num habitat que
domésticos
eles estavam, soltar num estranho eles vão procurar fazenda, onde
tem gado, ovelha!
Precisa de muita lenha né. Para aquecer. Então o IBAMA pega um e
multa, pega outro cortando um pau lá dentro da propriedade, então
dá multa. Não gostam disso, a pessoa quer liberdade!
O fazendeiro aqui não tem vez. É como a queimada também. Era
Restrições de uso queimado e vinha o pasto novo. Hoje em dia com os ambientalistas,
não pode mais queimar. Acho que estão certos por um lado, mas o
que mora na região vai ter um prejuízo com isto.
A gente não vai queimar ilhote a vida inteira, até porque o ilhote tá
sendo ai até condenado!
Uma das reclamações da comunidade é isto daí, aonde vai o
dinheiro? Por que é tão caro pra entrar?
Sistema de
Quanto à administração, eu acho que uma parte devia ficar no
arrecadação
município né? Embora o Parque seja nacional, o município é que
arca ali...Tem que ter este convênio com a prefeitura, ela coloca os
funcionários e tinha que ter um retorno de tantos por cento.
Ausência de
Eu acho que 90% da população de Cambará não conhece o Parque.
contato com as
comunidades
Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2002

De um modo geral, estes comentários ilustram de forma bastante clara alguns sentimentos
negativos na visão de moradores de Cambará do Sul sobre os Parques. Esta visão reflete
também a forte ligação existente entre o homem, a terra e a atividade agropecuária nesta
região do planalto riograndense.
Outros comentários isolados feitos pelos entrevistados em Cambará do Sul, dizem respeito
à fiscalização ostensiva, às péssimas condições das estradas de acesso aos Parques e,
curiosamente, ao fato de alguns moradores discordarem da existência de asfalto e de um
projeto de construção de um hotel, dentro da área do PNAS.
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Figura 2.6-4: Porcentagem de presença dos principais conflitos nas entrevistas de
Cambará do Sul
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Fonte: Pesquisa de campo, 2002

Salienta-se, a partir da análise dos dados no quadro e na figura acima, a expressividade de
conflitos relacionados a regularização fundiária,as resoluções de uso (corte de madeira
nativa p/ lenha) ao desconhecimento sobre o sistema de arrecadação dos Parques
(prestação de contas,destino de recursos e valores coletados para população local) e a
predação de animais domésticos.
Nas comunidades da planície, os principais conflitos relatados pelos atores sociais
entrevistados estão, de certa forma, relacionados à importância das atividades agrícolas
desenvolvidas nos municípios de Jacinto Machado e Praia Grande. Neste sentido, a
principal diferença em relação ao planalto está ligada à grande significância dada a algumas
categorias de conflito, dentre as quais destacam-se:
•

ostensividade da fiscalização;

•

restrições de uso, principalmente quanto à extração de madeira nativa; e

•

limitação do desenvolvimento agrícola.

Mesmo que outros conflitos tenham sido relatados, como os referentes à indenização e
desapropriação, é importante ressaltar a relevância daqueles citados anteriormente,
aparentemente relacionados de forma intrínseca ao processo produtivo da região, herança
histórica e cultural das diferentes levas de imigração européia ocorridas na região.
A fumicultura, atividade praticada nas áreas um pouco mais elevadas de planície, onde a
rizicultura é desfavorecida, contribui como o principal aspecto associado ao passo das
categorias de conflitos identificados em Praia Grande e Jacinto Machado.
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Figura 2.6-5: Porcentagem de presença dos principais conflitos nas entrevistas de
Praia Grande
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Fonte: Pesquisa de campo, 2002

Figura 2.6-6: Percentagem de presença dos principais conflitos nas entrevistas de
Jacinto Machado
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Fonte: Pesquisa de campo, 2002

Neste sentido cabe também ilustrar esta relação através da transcrição de alguns relatos
coletados em comunidades da baixada, como segue no quadro 2.6-2.
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Quadro 2.6-2: Principais conflitos levantados em Jacinto Machado e Praia Grande
CATEGORIA
COMENTÁRIOS
Tu não pode tirar um palanque, não pode tirar uma tora, tem
que tirar só coisas que foi plantado, se não... não tem como
Restrições de uso
sobreviver, se não tiver emprego!
O agricultor devia ter algo mais que o beneficiasse, não só
proibisse.
Não mudou nada. O que mudou aqui, sabe o que mudou? É
que ficou mais dificuldade pra nós aqui. Mais difícil porque o
seguinte, se tem que tirar uma lenha, de repente o gás ta R$
25, [...] tem que cortar de machado assim escondido, tipo
roubo. Coisa que tem e a gente não pode fazer nada.
Limitação do
desenvolvimento
Por um lado é bom, por um lado proíbe muita coisa daí
agrícola e restrições também. IBAMA proíbe muita coisa, principalmente pros
de uso
colonos que trabalham na roça e querem fazer alguma coisa;
daí vai pertencer ao parque, e ta tudo demarcado já!
Eles fazem um papel bom. A comunidade aqui, o único defeito
que eles acham é que não pode tirar lenha; daí muitas pessoas
precisam de lenha, porque tem que tocar fumo.
Eu acho que eles não precisavam dá multa, só orientar as
pessoas pra não pegar mais os bichos, não cortar lenha....
Fiscalização ostensiva
O pessoal vem aí ameaçando, assustando o povo; ai ninguém
vai lá por causa disso!
Falta de
Qual esse objetivo? O porque desta reserva? Pra que isto? Por
contato/articulação
que ali não pode ser mexido, ser desmatado? As pessoas não
com a comunidade e entendem muito isso. As pessoas pensam assim ó, que não
Limitação do
tem como morar próximo a estas regiões porque daí não tem
como sobreviver!
desenvolvimento
agrícola
Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2002

Particularmente na baixada, não só os agricultores, como muitos professores foram bastante
elucidativos com relação tanto aos conflitos quanto às dúvidas de alguma forma associadas
aos Parques Nacionais. Neste sentido, ficou também bastante perceptível o receio que
muitos agricultores tinham de expressar suas angústias, possivelmente com medo de
eventuais represálias.
Desta forma, os próprios conflitos existentes em relação à categoria de manejo das
Unidades nos remetem a outro histórico problema, comum a diversas áreas naturais
protegidas brasileiras: trata-se da imagem associada aos órgãos responsáveis pela sua
administração.

2.6.4 A relação com a administração dos Parques e com o IBAMA
Na coleta de histórias orais, a relação da administração dos Parques e do IBAMA com as
comunidades do entorno foi analisada, no intuito de também subsidiar o planejamento de
estratégias de mitigação de conflitos junto às comunidades.
A análise dos dados revelou diferenças marcantes relacionadas não só ao
contato/articulação do IBAMA e da administração dos Parques com as comunidades do
planalto e da planície, como, conseqüentemente, à visão que estas comunidades possuem
dos mesmos, corroborando novamente com as colocações levantadas por Santos (2001) e
Kinker (1999).
Enquanto em Cambará do Sul, cerca de 90% dos entrevistados conhecem o responsável
pela administração e funcionários dos referidos Parques, nos municípios da baixada,
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nenhum dos atores sociais da pesquisa relatou ter conhecimento sobre a administração
dos Parques. Alguns destes, no entanto, comentaram conhecer os fiscais que ocupam os
Postos de Fiscalização e Controle (PIC’s) do PNAS localizados no município de Praia
Grande.
A exceção dos aspectos associados às restrições e à própria ausência de contato com as
comunidades, a abordagem predominante no que diz respeito à visão/relação com a
administração dos Parques foi relativamente diferente na planície e no planalto.
Em Cambará do Sul, o aspecto levantado pelos entrevistados que mais chamou a atenção
(37,5% das entrevistas) está relacionado à parcialidade com que a administração dos
Parques se relaciona com a comunidade. Assim, não só a priorização de contato com a
prefeitura do município e com atores sociais privilegiados foi ressaltada, como também a
própria arbitrariedade na seleção e contratação de funcionários dos Parques. Estes dados
não foram confirmados junto aos órgãos responsáveis, tendo apenas o intuito de elucidar
aspectos marcantes abordados na coleta de dados junto à comunidade, porém sendo de
grande importância no planejamento futuro de ambas Unidades.
Cabe destacar, neste sentido, que em muitas Unidades de Conservação o uso indevido e
sem planejamento de informantes privilegiados na comunidade pode gerar problemas de
intriga decorrentes de um sistema informal de denúncias, dificultando ainda mais trabalhos
de inserção e envolvimento comunitários.
Nos municípios de Praia Grande e Jacinto Machado, a administração dos Parques, embora
pouco comentada, foi associada à aplicação de multas e a ações ostensivas e truculentas
de fiscalização, por dois moradores entrevistados.
Novamente cabe ressaltar que os dados coletados refletem, em parte, o fato do centro de
visitantes do PNAS e das vias de acesso aos principais pontos turísticos dos Parques
estarem localizados na região do planalto. Acrescenta-se a isto o fato da grande maioria dos
funcionários dos Parques, incluindo aí seu administrador, residir no município de Cambará
do Sul e/ou regiões adjacentes.
Com relação à percepção das comunidades sobre o IBAMA, na grande maioria dos casos
este órgão é visto com certa negatividade pela população, parecendo despertar sentimentos
como medo, insegurança e revolta. Esta negatividade é resultante principalmente do papel
atribuído a este órgão de agente de policiamento e fiscalização ambiental, por grande parte
dos atores sociais entrevistados (67% do total). Esta atribuição se fez presente tanto na
planície quanto no planalto, como fica ilustrado nos relatos abaixo.
Planalto:
O pessoal do campo fala que o IBAMA é pior que o leão, é um bicho né!
O IBAMA pra nós não fez nada, só incomodou!
A comunidade fica mau informada, foi o IBAMA que fechou.[...]. É assim que eles
vêem o IBAMA, como um intruso!
O IBAMA foi chegando, foi chegando, sem uma reunião assim com a comunidade,
com abuso de poder; é o que eles entendem!
Bom, o IBAMA manda, multa, faz e acontece. Pra onde vai o dinheiro não sabemos,
se fica aqui, se vai pra Brasília.
Planície:
As crianças falam que o IBAMA é a polícia da natureza.
A função do IBAMA é cuidar pra turma não andar derrubando o mato.
Eu acho que os alunos não têm claro qual é o papel do IBAMA; pra eles, a idéia do
IBAMA é de um repressor, um policiamento. É o cara que vem pra atrapalhar a vida
deles, um obstáculo!
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Fica bastante claro que as comunidades não parecem compreender qual o verdadeiro
papel do IBAMA. Por outro lado, chamou a atenção o fato de alguns atores sociais
entrevistados, nos três municípios, terem reconhecido a importância do órgão no que se
refere a estes mesmos pontos de conflito: o policiamento e a fiscalização.
O IBAMA pra mim é um órgão competente, no que cabe a eles.
Se não fosse o IBAMA, na verdade, nós já tinha destruído tudo isso daqui. Por que?
Porque nós não temos emprego, nós temos que tirar aquela madeira, tirar aquele
palanque [...] pra gente se alimentar, pra sobreviver.
A importância é muito grande, em todos os sentidos. Porque aí existe uma
preservação em tudo, na água, nas matas. Muitos de nós não se davam conta do
valor....

2.6.5 Sugestões levantadas pelos moradores do entorno
Muitos atores sociais contatados salientaram pontos importantes para subsidiar o
planejamento de ações estratégicas junto às comunidades. Mesmo que algumas destas
demandas possam não caber à administração dos Parques Nacionais e/ou ao IBAMA, elas
assumem fundamental importância uma vez que demonstram os anseios e desejos das
comunidades no que se refere a um cenário ideal. Outras demandas, no entanto, estão
diretamente ligadas a uma relação potencialmente amigável entre a administração dos
Parques e/ou o IBAMA e as comunidades.
Eu acho que o pessoal do IBAMA podia fazer uma reunião com o pessoal dos
restaurantes, das pousadas, alguém mais influente aqui na comunidade, não só com a
prefeitura.
O que eu acho que a administração dos Parques podia fazer é, além de vir aqui falar
com os alunos, podia levar eles, programar alguma coisa assim pra que eles vejam,
eles conheçam.
E o IBAMA é mais conscientização, mostrar como funciona, como que é o IBAMA, a
função deles. Talvez conhecer mais de perto as pessoas. Porque a informação que
eles têm do IBAMA é aquela que eles têm dos pais.
Falta orientar as pessoas, o que pode, o que não pode fazer. Legislação. Porque, na
verdade, eles não têm conhecimento disto, do que tem que preservar, o que pode ser
mudado.
Até seria importante que se fizesse bastante trabalho de conscientização, só que eu
não sei de que forma, quanto ao uso de inseticida, o local adequado onde eles botam
as embalagens....
Mais orientação e mais informação, pra que esse pessoal possa se tranqüilizar de qual
seria o futuro da família ali, no entorno né.
Eu acho que o IBAMA devia trabalhar junto com a comunidade, e procurar dar uma
mão, porque ninguém derruba mais mata nativa, as águas tão preservadas, plantar
alguma coisinha pra gente comer, é a única coisa que a gente quer!”
Ter uma reunião com a comunidade, e alertar mais. Talvez por pura ignorância, caçam
derrubam mato....
Tudo tinha que ser melhor esclarecido para comunidade. Até pra ter maior
entrosamento. Se não, vai ser sempre este choque entre prefeitura, comunidade e
IBAMA....

2.6.6 O uso de recursos e/ou trilhas da área dos Parques
O uso de locais, trilhas ou mesmo recursos no interior dos Parques Nacionais, embora tenha
sido também abordado nas entrevistas em campo, não constituiu aspecto relevante na
análise dos dados coletados. Merece destaque para o planejamento das Unidades, no
entanto, as atividades de caça e extração de palmito, ainda realizadas principalmente nos
municípios da planície, com destaque para Jacinto Machado, tendo em ambos municípios
forte conotação histórica.
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Não obstante, chamaram a atenção comentários feitos por alguns moradores entrevistados,
no que diz respeito ao uso de recursos animais para fins medicinais, dentre os quais
destacam-se: óleo produzido a partir da gordura de capivara como fortificante e remédio
para asma, o uso de tatu para fazer coalho, ou o uso da orelha de veado também para
asma, dentre outros. Estes comentários foram feitos exclusivamente por moradores das
áreas rurais de Cambará do Sul e foram relatados como sendo de conhecimento e uso por
gerações passadas de moradores antigos entrevistados.
Com relação a recursos vegetais, uma considerável quantidade de ervas medicinais parece
fazer parte do conhecimento herdado através das gerações dos moradores, tanto da
planície quanto do planalto. Neste sentido, cabe destacar iniciativas de resgate do
conhecimento tradicional de ervas e plantas medicinais, por parte de entidades como a
EMATER, em Cambará do Sul, e a EPAGRI, em Praia Grande.
A extração de mata nativa para madeira e lenha, tanto para secagem de fumo quanto para
uso doméstico, conforme já abordado na identificação dos conflitos levantados pelos
moradores, constitui uma prática ilegal, presente principalmente nos municípios de planície.
No planalto, porém,inclui-se a tradicional coleta de pinhos e nó de pinho (e eventualmente
galhos de pinheiro brasileiro Araucaria ongustifolia e outras árvores) para abastecimento de
lenha para aquecimento doméstico.
2.6.7 A importância do contato interpessoal
Cabe por fim salientar a valorização de grande parte dos atores sociais contatados (cerca de
80% das entrevistas) em relação ao contato interpessoal estabelecido neste trabalho. A
importância deste contato, segundo os próprios entrevistados, não se resume tão somente à
interação com a realidade local e ao conhecimento dos anseios, interesses e insatisfações
tanto coletivas quanto individuais da população, mas também ao simples fato de “conhecer
e falar” com as pessoas, despretensiosa e informalmente.
É bom vocês fazerem este trabalho, de intercâmbio com as comunidades, pra ver o
que eles pensam, saber quais são as angústias deles!
Este laço interpessoal de contato está intimamente relacionado à informalidade e
cumplicidade alcançada durante o processo de coleta de dados em campo. Do mesmo
modo, estas peças devem ser utilizadas para a aplicação de estratégias de planejamento a
serem desenvolvidas para suprir as demandas levantadas por este diagnóstico. Neste
sentido, além das contribuições trazidas nesta abordagem, ainda que sumárias e iniciais, o
que pode-se destacar como de suma importância é a necessidade de comunicação
sistemática, amistosa e sincera a ser estabelecida entre o órgão gestor, na figura de seus
responsáveis, e a comunidade em geral. Tal necessidade assume caráter de urgência,
sobretudo em relação aos municípios de Jacinto Machado e Praia Grande.
Assim, é importante manter ativada a motivação e o envolvimento interpessoal,
interinstitucional e intercomunitário, destacando o propósito comum que é o patrimônio
natural dos Parques.
O reconhecimento e respeito aos saberes populares não só é fundamental para se buscar
esta cumplicidade como pode ser uma ferramenta essencial a ser utilizada na aplicação e
planejamento de estratégias envolvendo as comunidades dos municípios de entorno do
PNAS e PNSG.
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Quadro 2.6-3: Matriz de percepção socioambiental
CAMBARÁ DO SUL

PRAIA GRANDE

JACINTO
MACHADO

ENTORNO
GERAL

CONFLITOS
Desconhecimento dos Parques Nacionais
Desconhecimento da administração dos Parques Nacionais
Desconhecimento dos limites territoriais dos Parques Nacionais
Visão do IBAMA como agente de policiamento e punição contra crimes ambientais
Insatisfação sobre os valores no processo de indenização
Insatisfação sobre a desapropriação de moradores antigos
Incompreensão e revolta sobre as restrições de uso (maderia e lenha)
Limitação do desenvolvimento agrícola/agropecuário
Fiscalização ostensiva e truculenta
Predação de animais domésticos por silvestres da área dos Parques
Ausência de contato/articulação com comunidade
Proibição de acesso à área dos Parques
Desconhecimento e incompreensão sobre o sistema de arrecadação dos Parques Nacionais
Insatisfação sobre condições de vias de acesso e infra-estrutura dos Parques
Incompreensão e revolta sobre liminar judicial referente ao plantio de Pinus

AFINIDADES
Percepção da importância dos Parques Nacionais
Preservação ambiental
Turismo
Motivos associados à
importância dos
Patrimônio paisagístico (belezas naturais)
Parques Nacionais
Manutenção da qualidade da água (preservação de nascentes)
Saúde das Comunidades
Pecepção de mudanças consequentes da criação e implementação dos Parques Nacionais
Aumento da conscientização ambiental nas comunidades
Aumento da preservação ambiental
Mudanças associadas à
criação dos Parques Incremento no turismo
Nacionais
Maior segurança para visitantes/turistas
Aumentou interesse local em conhecer a área englobada pelos Parques

Legenda:
- Variável moderadamente presente nos dados (0 - 50% dos atores sociais)
- Variável fortemente presente nos dados coletados (acima de 50% dos atores sociais)

- Variável ausente nos dados coletados

Fonte: Pesquisa de Campo, 2002

2.7 ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
O escopo dessa abordagem para a região em que se inserem os Parques Nacionais de
Aparados da Serra e Serra Geral pode ser analisado sob duas óticas diferentes: uma para
aquelas atividades alternativas de desenvolvimento econômico sustentável que já vem
sendo desenvolvidas; e outra para aquelas atividades com potencial latente para se adequar
à realidade regional.

2.7.1

Alternativas em desenvolvimento ou já desenvolvidas
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2.7.1.1 Plantio de banana orgânica
Por ser inviável a curto e médio prazo erradicar o cultivo de banana dos patamares baixos
das encostas da Serra Geral, o estimulo às práticas orgânicas no cultivo de banana é
interessante por minimizar os impactos da cultura junto ao meio-ambiente. A principal
variedade de banana produzida na região é a branca, uma vez que a banana paulista
(também conhecida como banana caturra) não se adapta bem às condições climáticas da
região. A produção tradicional requer fungicidas, herbicidas e adubos químicos e, em cerca
de 60% dos plantios utilizam-se sacos plásticos para envolver, proteger e acelerar a
maturação dos cachos.
Dos 350 ha de área plantada com banana em Praia Grande, por volta de 15%, ou seja, 55
ha são de plantio orgânico, apoiados pela EPAGRI e organizados sob a Associação dos
Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba, ACEVAM, que reúne 28 agricultores. No
entanto, a comercialização deste produto enfrenta alguma rejeição por parte de
consumidores que vêem o produto como inferior ao cultivado com uso de agrotóxicos.
Sendo assim, a comercialização vem sendo dirigida a público organizado em cooperativas
de consumidores e feiras de produtos orgânicos realizadas em Torres, Três Cachoeiras,
Sombrio, Criciúma e Caxias do Sul ou então como parte da merenda escolar de municípios
como Criciúma, Florianópolis, Laguna e Itajaí
Para aumentar o número de plantios orgânicos na região sugere-se a atuação em conjunto
com a EPAGRI e a ACEVAM, apoiando a disseminação das técnicas de cultivo. A
abordagem dos atores que atravessam e beneficiam a produção, para que os mesmos
privilegiem e estimulem o plantio orgânico também se faz vital para aumentar a proporção
da área plantada.
A busca de novos mercados para consumo de banana orgânica incluindo o internacional,
deve também ser otimizado através de um processo de pesquisa mercadológica, contato
com outras experiências nacionais de exportação de produtos e formação de parcerias com
novos produtores, para incremento produtivo e comercial.

2.7.1.2 Artesanato
O artesanato constitui uma alternativa de desenvolvimento econômico sustentável de
grande potencialidade para a região em que se inserem os Parques Nacionais, uma vez que
oferece possibilidade de valorização dos aspectos culturais locais, tanto da planície quanto
do planalto. Este fato confere elemento agregador à atratividade dos Parques, no que se
refere à combinação da vocação turística dos patrimônios natural e cultural.
Salientamos no planalto o artesanato tradicional em lã de ovelha, ainda praticado por
famílias residentes de localidades do município de Cambará do Sul, como Morro Agudo e
Morro Grande. Apesar da produção ainda incipiente, constituí uma alternativa de
desenvolvimento para algumas famílias das comunidades, fortalecendo também a
identidade cultural local. O processo de produção e os tipos de produtos confeccionados a
partir dele refletem esta identidade de maneira bastante característica, incluindo a divisão de
tarefas na mão-de-obra familiar e a produção de indumentária e artigos utilitários típicos
como: acolchoados e cobertores de lã, tapetes, lustradores de assoalho, ponchos, blusões,
meias, gorros, bacheros, badanas e coxonilhos.
Na sede de Cambará do Sul, destaca-se a Associação Cambaraense de Artesãos –ACART,
cuja produção também apresenta caráter incipiente. Em 2001, haviam 51 artesãos filiados à
associação; e em 2002 não passavam de 40, em sua maioria mulheres. Cada filiado pagava
em torno de oito reais de mensalidade e dificilmente algum deles recebia mais de um salário
mínimo por mês na venda de seus produtos.
Na planície, particularmente em Praia Grande, o artesanato local, originariamente produzido
a partir de folhas de bananeira, taquaras, palhas de milho e tear, está aparentemente sendo
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resgatado, ainda que através de iniciativas isoladas e com produção de pequena
escala. Antigamente, a palha de milho e a taquara eram utilizadas para a produção de
cestos, peneiras e balaios, enquanto que com a palha de butiá e de bananeira se fabricava
chapéus. O entalhe em madeira e pedra é outra prática artesanal atualmente realizada no
município. Dentre outros produtos artesanais confeccionados, incluem-se: o crochê, o tricô e
os bordados. É importante ressaltar que iniciativas por parte de instituições como a
CEPROACA15 e o Clube de Mães, assim como o Projeto Índios Coroados, vêm buscando
resgatar as raízes locais através do artesanato.
Cabe então salientar que o artesanato regional, embora tenha uma grande potencialidade
enquanto alternativa de desenvolvimento sustentável, principalmente por refletir a rica
diversidade cultural da região, tem pouca expressividade quanto ao caráter econômico. As
poucas iniciativas locais que vêm sendo desenvolvidas ou resgatadas devem, neste sentido,
ser diagnosticadas de modo participativo com as comunidades e, na medida do possível,
fortalecidas através de apoio técnico no que diz respeito ao incremento produtivo e
comercial.

2.7.1.3 Associações de condutores locais de ecoturismo
Cada um dos três municípios de entorno dos Parques Nacionais possui pelo menos um
grupo que utiliza os serviços de guias locais na condução de visitantes aos atrativos naturais
da região, tanto dentro como fora das Unidades. Estas iniciativas valorizam o conhecimento
local, promovendo a integração de turistas e das comunidades, num esforço que amplia as
noções de cidadania, conservação da natureza e cultura dos visitantes e dos condutores.
Neste ramo destacam-se a Gato do Mato Expedições (PG), a ONG Associação Tigre Preto
(JM), a Associação Praiagrandense de Condutores de Ecoturismo - APCE (PG), e a
Associação Cambaraense dos Condutores de Ecoturismo, ACONTUR (CS), que
proporcionam aos jovens uma fonte de renda e uma ocupação, aumentando as perspectivas
profissionais e contribuindo para a diminuição do êxodo.
Para aumentar a efetividade destes grupos frente à concorrência de operadoras de turismo
de outras localidades, sugere-se o envolvimento da administração dos Parques Nacionais
na capacitação dos condutores e na regulamentação dos serviços prestados pelos mesmos
no interior das UCs. No entanto, deve-se ter em conta a concorrência entre estes grupos
quando desta regulamentação, para que nenhuma deles seja privilegiado em detrimento dos
demais.

2.7.1.4 Melhoramento de campo nativo
Fomentar práticas de melhoramento de campo nativo na região não assume aqui
propriamente uma alternativa de desenvolvimento econômica sustentável, mas surge como
uma importante ferramenta para mitigar o uso de queimadas no manejo de pastagens para
o gado. Neste sentido, cabe descrever brevemente esta iniciativa, uma vez que o gado
constitui uma importante atividade econômica na região do planalto gaúcho, com fortes
tradições culturais e intimamente ligada à prática do fogo nos campos nativos para o rebrote
da pastagem.
A experiência de melhoramento do campo nativo da EMATER/RS trata do plantio direto de
leguminosas e gramíneas de inverno nos campos do município de São Francisco de Paula.
A motivação para o desenvolvimento da experiência foi a necessidade de encontrar uma
alternativa para tornar competitiva a pecuária nos municípios do planalto nordeste do Rio
15

O Centro Profissionalizante de Aproveitamento da Criança e do Adolescente – CEPROACA oferece disciplinas
extra-curriculares, cursos profissionalizantes e auxílio a crianças com dificuldade de aprendizado no município de
Praia Grande.
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Grande do Sul, que apresentam baixos índices de produtividade devidos à fome dos
rebanhos no período outono-inverno.
Uma das premissas para a implantação da proposta foi que, além de técnica e
economicamente viável, a proposta deveria ser ambientalmente adequada e culturalmente
aceita.
Segundo a EMATER/RS, a experiência em São Francisco de Paula obteve como resultado
produções de até 400 kg/ha/ano de carne de qualidade e um aumento significativo na
produção de queijo serrano, produto típico da região. Algumas premissas dessa iniciativa,
de acordo com a entidade, estão apresentadas abaixo:
-

Análise de Solo: a análise de solo é importante e imprescindível para conhecermos as
deficiências nutritivas e podermos interpretar as necessidades.

-

Calagem: a correção da acidez é feita com a utilização de calcário, utilizando-se
apenas ¼ da recomendação da análise de solo, em cobertura, sem incorporação, 2 ou
3 meses antes da semeadura.

-

Sementes: o uso de sementes de qualidade é fundamental, bem como a inoculação e
peletização das mesmas. As recomendações preconizadas são:


Aveia ...................................................................................................... 40 Kg/ha



Azevém ................................................................................................. 25 Kg/ha



Trevo Branco .......................................................................................... 1 Kg/ha



Trevo Vermelho ...................................................................................... 4 Kg/ha



Cornichão ............................................................................................... 5 Kg/ha

Os produtores são incentivados a produzirem sementes. Além da diminuição dos
custos, as propriedades podem obter uma renda extra, tendo maior segurança quanto
a qualidade e aclimatação das sementes.
-

Plantio: o Melhoramento do Campo Nativo é realizado através do método de plantio
direto, sem a dessecação dos campos com herbicidas. A implantação pode ser feita
com máquina (renovadora de pastagem), a qual permite uma maior eficiência no uso
do adubo, devido à aplicação na linha. Também pode ser feita com grade niveladora,
usada para facilitar o contato do calcário e das sementes forrageiras de estação fria
com o solo. A semeadura é feita entre 15 de março e 15 de maio.

-

Cercas: são recomendáveis divisões com cerca eletrificada, sendo que o tamanho dos
potreiros deverá variar entre 1 e 2 ha, para facilitar o manejo. O importante é que o
manejo seja feito no sistema rotativo controlado.

2.7.1.5 Plantas/ervas medicinais
O conhecimento etnológico sobre plantas e ervas medicinais constitui um importante
aspecto cultural passado através de gerações dentro de comunidades rurais. Ao mesmo
tempo, a pesquisa e comercialização de produtos fitoterápicos representa uma parcela cada
vez mais ampla no mercado nacional.
No que se refere ao resgate do conhecimento popular sobre plantas e ervas medicinais na
região dos Parques Nacionais, cabe destacar duas iniciativas recentemente em
desenvolvimento, uma delas no município de Cambará do Sul e outra em Praia Grande.
Em Cambará do Sul, a EMATER, através da extensionista Inês Pilatti Salla, fez um
significativo levantamento junto a moradores das principais comunidades rurais do
município. Estes dados foram obtidos através de um curso de 40 horas e sistematizados de
maneira preliminar em painel, onde constam os nomes populares, científicos e exemplares
das plantas ou ervas medicinais citadas pelos moradores. O objetivo inicial desta iniciativa é
proporcionar o resgate cultural e a catalogação destes recursos junto com a comunidade.
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Algumas espécies levantadas com o trabalho possuem também maiores potenciais no
combate de zoonoses nos rebanhos de gado, nos eqüinos e suínos, constituindo-se em uma
alternativa de baixo custo e que pode substituir o uso de produtos químicos.
Em Praia Grande, a EPAGRI desenvolve uma iniciativa semelhante, buscando, além disso,
fomentar a organização da comunidade no que diz respeito ao cultivo de plantas e ervas
medicinais para uso posterior. Infelizmente, informações sobre os detalhes técnicos e as
metas desta iniciativa também não foram disponibilizados.
Sugere-se, no entanto, que estas iniciativas sejam devidamente conhecidas e apoiadas,
principalmente no sentido de criar subsídios para um possível incremento produtivo e
comercial enquanto uma potencial alternativa de desenvolvimento econômico sustentável.
Inicialmente, a simples troca de experiências entre ambos órgãos de extensão rural, dos
municípios de Cambará do Sul e Praia Grande, pode constituir uma boa oportunidade para
se traçar diretrizes nesta direção.

2.7.1.6 Ecoturismo e esportes de aventura
O chamado “ecoturismo” vem sendo praticado na região dos Aparados da Serra por
diversos atores, tanto locais como turistas, em atividades que vão desde caminhadas, trilhas
eqüestres, trilhas em veículos com tração 4 X 4, até a prática de rapel e canionismo.
Agências de viagem, operadoras de turismo e as próprias pousadas oferecem pacotes e
excursões que contemplam estas atividades, muitas das quais ocorrem dentro dos limites
dos Parques Nacionais. Outro grupo de destaque que pratica esportes de aventura é a
Associação Cânions da Serra Geral – ACASERGE, que desenvolve entre outras atividades
o canionismo, alem de já haver sido proponente, em 2001, de uma proposta de
administração das áreas de acampamento dos PN’s.
Por se tratar de uma atividade que não tem parâmetros bem definidos, o ecoturismo
representa uma ameaça ao desenvolvimento sustentável das comunidades. Ainda que haja
oportunidades para as comunidades relacionadas ao ecoturismo e esportes de aventura, as
iniciativas são dominadas por grupos que não são da região. Em virtude de ser necessário
conhecimento técnico e aporte de capital para estabelecer atividades de ecoturismo, a
participação de atores locais torna-se dificultada. O ecoturismo pode ser um mecanismo de
desenvolvimento sustentável quando é realizado de forma que não agrida o meio-ambiente
e possa servir como veiculo de sensibilização dos visitantes.

2.7.1.7 Apicultura nativa
A apicultura é uma das atividades mais disseminadas no município de Cambará do Sul,
onde praticamente todas as propriedades agrícolas a desenvolvem, mesmo em uma escala
de subsistência. No entanto, com a exceção de um apicultor, o senhor Célio Macedo, as
abelhas utilizadas não são nativas da região. Estas produzem mel com um rendimento
inferior àquele produzido pelas abelhas africanas.
A prática de apicultura com a utilização de abelhas nativas promove o desenvolvimento
sustentável por respeitar o equilíbrio ecológico local e não introduzir espécies exóticas nos
ecossistemas abrangidos pelos PN’s. Ainda que os benefícios da apicultura nativa não
tenham sido extensivamente estudados, as qualidades nutricionais do mel nativo e a
redução dos impactos sobre o meio-ambiente justificam o apoio a esta atividade.
Agregar mais valor aos produtos cultivados e somar mais saudáveis tanto nos processos
produtivos quanto no consumo dos itens publicados.
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2.7.1.8 Agroecologia e a Associação dos Colonos Ecologistas do Vale do
Mampituba (ACEVAM)
A agroecologia é desenvolvida em Praia Grande pela Associação dos Colonos Ecologistas
do Vale do Mampituba – ACEVAM - entidade apoiada pelo EPAGRI local, que inclusive
empresta seu espaço físico para utilização como sede. A associação desenvolve uma
produção sem agrotóxicos ou uso de produtos químicos, focada principalmente no cultivo de
banana, frutas e outras hortaliças.
A ACEVAM já teve casos de sucesso e de fracasso nas suas iniciativas, sendo o principal
sucesso a disseminação do plantio de banana orgânica e o principal fracasso o plantio de
maracujá orgânico, que prosperou durante dois anos, porém foi rapidamente abandonado
pelos agricultores por não haver canais de comercialização para o produto. No entanto, este
fracasso teve seu mérito ao engajar agricultores na busca de novas culturas e métodos de
cultivo mais saudáveis e menos agressivos ao meio ambiente.
Em se tratando de uma região onde o cultivo da terra ocorre em larga escala e por diversos
atores que praticam diferentes culturas, muitas das quais utilizam grandes quantidades de
defensivos e fertilizantes, a disseminação da agroecologia é vital para melhorar as
condições ambientais dos ecossistemas de entorno dos PN’s. Ainda que não seja possível
aplicar seus conceitos a todas as culturas que são desenvolvidas, seria interessante que
tanto quanto for possível, fortaleça-se o trabalho de incentivo à agricultura orgânica e que o
mesmo se estenda também a Jacinto Machado e Cambará do Sul. A busca de parcerias e a
troca de experiências c/ processos já estruturados, como AGRECO, constituem algumas
diretrizes neste sentido, salientando-se ainda a existência e proximidade da Escala
Agrotécnica Federal de Sombrio, com grande potencial para capacitação, formação e
fornecimento de recursos humanos qualificados e apoio técnico adequado.

2.7.1.9 Projeto Curicaca “Desenvolvimento sustentável dos Campos de Cima da Serra
– Entorno de Unidades de Conservação”
Em 1998, o Projeto Curicaca, através de convênio financiado pelo MMA/PNMA/PED,
realizou um estudo sobre o desenvolvimento sustentável na região de Cambará do Sul,
experimentando iniciativas tais como a estruturação de um Centro de Artesanato no
município, e apresentando os resultados num volume denominado Desenvolvimento
Sustentável nos Campos de Cima da Serra – Entorno de Unidades de Conservação. A partir
do convênio formou-se a ONG Projeto Curicaca, que terminou por se desligar das atividades
envolvidas com o Parque.
Numa iniciativa que durou cerca de 8 meses, funcionários do parque também proferiram
palestras para conscientização ambiental nas escolas de Cambará do Sul.
Atualmente, parte significativa das comunidades reconhece e prestigia a iniciativa realizada
pela entidade como um trabalho de valorização cultural e de desenvolvimento municipal
participativo, rural e urbano. No entanto, segundo informações locais, os frutos desta
iniciativa estão se perdendo pela descontinuidade dos trabalhos e, inclusive, pelo
desaparecimento de materiais subsidiados e fornecidos pelo projeto à prefeitura municipal.

2.7.2

Alternativas potenciais para a região

2.7.2.1 Piscicultura com espécies nativas
A piscicultura vem sendo realizada na região dos Parques baseada principalmente no
sistema extensivo com espécies exóticas, sendo uma conseqüência de incentivos de órgãos
governamentais e da iniciativa de uma associação municipal de piscicultura de Cambará do
Sul. Esta prática constitui uma potencial ameaça a integridade ambiental de corpos d’água
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naturais da região, se considerarmos o hábito carnívoro de algumas das espécies
cultivadas e o risco para as espécies autóctones, muitas das quais possivelmente
endêmicas.
Por outro lado, fomentar o cultivo de espécies nativas pode introduzir um modelo de grande
potencialidade, enquanto alternativa de desenvolvimento econômico sustentável. Mesmo
que este modelo deva ser adequadamente testado para assegurar sua viabilidade técnica e
econômica, é fundamental primeiramente concentrar esforços no sentido de inibir novas
solturas e eliminar os exemplares de espécies exóticas agressivas dos açudes.
Atualmente, os alevinos de jundiá utilizados na região, assim como o ocorrido nos demais
municípios da região Sul, não tem qualquer relação com a procedência do plantel de
reprodutores, havendo várias transposições de peixes de diferentes bacias e/ou populações.
Essa realidade, não só prejudica a conservação da diversidade genética dos estoques de
jundiá no ambiente natural, em decorrência dos freqüentes escapes, como também interfere
no sucesso do cultivo. Certamente, cada uma das populações deste peixe apresenta
pequenas variações adaptativas, de forma que o potencial de crescimento de um
determinado lote de alevinos pode ser variável em função da procedência do plantel de
reprodutores (Zaniboni-Filho, 2002).
Merece destaque a existência de uma estação de piscicultura no planalto serrano
catarinense, localizada entre as cidades de Lages e São Joaquim, que pertence ao IBAMA.
Esta unidade apresenta muito boa infra-estrutura e foi concebida para a produção de trutas.
Caso haja interesse em desenvolver alternativas para o atual modelo de piscicultura
adotado na região, essa unidade poderá ser engajada na manutenção de reprodutores de
espécies nativas e se incumbir do posterior fornecimento de alevinos (Zaniboni-Filho, 2002).

2.7.2.2 Observação de aves ou “Birdwatching”
Atualmente, a observação de aves ou “birdwatching” é uma prática que ganha cada vez
mais adeptos no mundo, em grande parte organizados sob a forma de associações, clubes
ou mesmo organizações não-governamentais (ONG’s). Segundo páginas especializadas, é
a atividade que mais cresce na América: 63 milhões de pessoas observam aves. Estes
adeptos viajam cerca de 3.000 milhas por ano, a vários países, com a finalidade de observar
e conhecer a avifauna destes lugares. Os observadores também formam uma grande rede
de voluntários que presta inestimável serviço à ciência, nestes países, participando
ativamente de iniciativas e de programas conservacionistas.
Todas estas características conferem também um grande potencial de exploração turística
para esta atividade, fato este que se deve não só por representar outra parcela
especializada de turistas, mas, principalmente, por apresentar características
significativamente distintas daquelas do turismo tradicional: fluxo de viagens freqüentemente
distinto, e independente, da sazonalidade padrão de alta, média e baixa temporada;
“turistas” com alto poder aquisitivo e alta exigência quanto aos padrões de qualidade, tanto
de infra-estrutura quanto de serviço de informação prestado; alta capacidade de divulgação
dos serviços e atrativos locais através de redes internacionais de observadores de aves;
prática com mínimo grau de impacto e altamente exigente quanto à integridade ambiental
local, dentre outras.
Diante desta breve explanação sobre o “birdwatching”, sugere-se que a própria gerência dos
Parques Nacionais busque integrar as Unidades nos roteiros internacionais desta prática.
No entanto, algumas premissas importantes devem ser salientadas neste sentido: a
capacitação técnica de guias locais especializados; estudos técnicos específicos para a
definição de rotas interpretativas relacionadas à avifauna local; conhecimento e contato
prévio com redes internacionais e nacionais especializadas de “birdwatching”; e fomento à
incorporação e necessária capacitação da atividade junto a operadoras locais de turismo ou
ecoturismo.
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2.7.2.3 Estufas de fumo a gás
A fumicultura praticada em Jacinto Machado e Praia Grande demanda atualmente de
grande qualidade de lenha, principalmente do eucalipto, mas também de espécies nativas,
para a secagem do fumo. Esta ocorre normalmente em pequenas estufas situadas bastante
próxima às áreas de plantio. O eucalipto disponível na região, ainda mais considerando-se a
perspectiva positiva para os produtores de fumo nos próximos anos, é insuficiente para
atender a demanda, o que coloca maior pressão sobre a mata nativa e implica na compra de
lenha de outras regiões (principalmente do planalto gaúcho).
Com a aprovação das obras do Gasoduto Bolívia-Brasil, a qual prevê a instalação de
tubulação que percorre próximo aos limites dos PN’s, existe a possibilidade de desenvolver
estufas que utilizem o gás natural como combustível, aproveitando-se da disponibilidade do
mesmo a partir do gasoduto. Para tanto, faz-se necessária a articulação junto a
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG - e os fumicultores locais para
que os mesmos façam os estudos necessários para verificar a viabilidade de implementação
desta tecnologia.
Caso os estudos comprovem a viabilidade de utilizar-se do gás natural para a secagem do
fumo, haverá benefícios aos PN’s e entorno na questão da conservação, por diminuir a
pressão de corte sobre a mata nativa e equilibrar a demanda e a oferta de eucalipto.

2.7.2.4 Consórcio de piscicultura e rizicultura
A rizicultura praticada em Jacinto Machado e Praia Grande utiliza-se de defensivos e
fertilizantes em sua produção, os quais acabam atingindo os cursos de água. Uma iniciativa
que pode tornar o plantio de arroz potencialmente menos impactante, e que alguns poucos
cooperados da Cooperativa de Irrigação de Jacinto Machado estão tomando, é o cultivo em
consórcio com a criação de peixes, o que evita o uso de agrotóxicos ou uréia.
Sugere-se que a EPAGRI seja contatada para desenvolver, incentivar e disseminar as
práticas necessárias para este tipo de consórcio, o qual é de extremo interessante na
manutenção da saúde hídrica dos municípios e dos complexos lagunares, onde
desembocam os principais rios. O órgão já desenvolve este tipo de trabalho, tendo sido
inclusive premiado pelos seus esforços ao receber o “Prêmio Expressão de Ecologia 2000”,
da Revista Expressão.
Por ser uma atividade que, além de ecologicamente correta, é também rentável, havendo
orientação técnica adequada da EPAGRI, a adesão dos rizicultores à rizipiscicultura não
deve encontrar grande resistência.

2.8 LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL PERTINENTE
A legislação ambiental no Brasil, de uma forma geral, é reconhecidamente bastante
avançada em termos de proteção à biodiversidade e aos recursos naturais. Pode-se
observar, a seguir, a grande incidência de diferentes instrumentos legais que regulamentam
uma série de questões que, se realmente implementados, podem beneficiar grandemente o
alcance dos objetivos de criação destas Unidades de Conservação.
Dentre estes instrumentos, podemos destacar, em nível federal, a Lei nº 4.771/65, o
chamado Código Florestal, o Decreto nº 750/93, que trata da Mata Atlântica e a Resolução
CONAMA nº 13/90, que trata das áreas de entorno às Unidades de Conservação, os quais,
por si só, podem promover a implementação de uma zona de amortecimento bastante
importante. Os dois primeiros prevêem a manutenção de importantes remanescentes
florestais e sua contigüidade através das áreas de preservação permanente marginais aos
cursos d’água e o terceiro dá subsídios legais para a participação do órgão gestor da
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Unidade de Conservação no licenciamento de empreendimentos de risco situados em
seu entorno.
2.8.1

Relação da legislação federal pertinente



Decreto Federal nº 47.446 de 17/12/1959 – Cria o Parque Nacional de Aparados da
Serra



Decreto Federal nº 70.296 de 17/03/1972 - Altera o Decreto Estadual nº 47.446



Decreto Federal nº 531 de 20/05/1992 – Cria o Parque acional da Serra Geral



Lei nº 6.938/81- Política Nacional do Meio Ambiente



Decreto nº 99.274/99 - Regulamenta a Lei nº 6.938/81 - art. 27



Lei nº 4.771/65 - Código Florestal - artigos 5º e 6º (revogados)



Medida Provisória nº 2.166-67/2001 - altera o Código Florestal



Decreto nº 750/93 - Mata Atlântica



Resolução CONAMA nº 261/99 - Mata Atlântica



Resolução CONAMA nº 04/94 - Mata Atlântica



Lei nº 5.197/67 - Caça e Proteção da Fauna - art. 10, "f"



Lei nº 9.605/98 - Crimes Ambientais - art. 40



Decreto nº 3.179/99 - Regulamenta a Lei nº 9.605/98 - art. 36



Lei nº 9.985/2000 - Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação



Decreto nº 4.340/2002 - Regulamenta a Lei nº 9.985/2000



Lei nº 6.902/81 - Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção
Ambiental



Decreto nº 98.897/90 - Dispõe sobre Reservas Extrativistas



Resolução CONAMA nº 13/90

2.8.2

Relação da legislação estadual pertinente

a) Santa Catarina


Lei Estadual nº 5.793/80 - Dispõe sobre a proteção e melhoria da qualidade ambiental art. 3º, §3º; artigo 6º; art. 12



Decreto Estadual nº 14.250/81 - Regulamenta a Lei nº 5.793/80 - art. 42 e seguintes



Lei Estadual nº 10.472/97 - Dispõe sobre a Política Florestal no Estado de Santa
Catarina



Lei Estadual nº 11.986/2001 - Institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação



Portaria nº 051/01 - FATMA - Dispõe sobre prazos para licenciamento

b) Rio Grande do Sul


Lei nº 11.520/2000 - Código Estadual do Meio Ambiente - arts. 36 a 50
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2.9 POTENCIAL DE APOIO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

2.9.1

Infra-estrutura

2.9.1.1 Saúde
a) Praia Grande
Hospital Nossa Senhora de Fátima – com 33 leitos.
Endereço: Rua Frei Gervásio. Centro. Telefone: (48) 532-0139.
O município apresenta ainda 05 postos de saúde.
b) Cambará do Sul
Fundação de Saúde São José – com funcionamento 24 h.
Endereço: Rua Pe. João Pazza, 197. Telefone: (54) 251-1167/ 251-1315.
c) Jacinto Machado
Hospital São Roque – com 38 leitos.
O município apresenta ainda 04 postos de saúde.
2.9.1.2 Turismo
a) Praia Grande
Segundo a Secretaria de Turismo de Praia Grande, até 1998, existiam no município apenas
o Hotel do Sérgio, com capacidade para 27 pessoas, e uma churrascaria.
Em 2002, registraram-se cerca de 6 pousadas e 3 hotéis, que totalizam uma oferta de
aproximadamente 225 leitos.
Existem ainda 5 áreas para camping, que oferecem churrasqueiras, banheiros, lava pratos e
chuveiros e normalmente não cobram taxas para utilização.
Com exceção dos Hotéis do Sérgio e do Rocha, que recebem um fluxo constante de
representantes comerciais, as taxas de ocupação do setor de acomodação são
relativamente baixas, concentradas nos feriados e nos meses de julho, e de novembro a
fevereiro.
Segundo inventário da Secretaria de Turismo, existem 15 estabelecimentos no setor de
alimentação (entre restaurantes, bares e padarias). A gastronomia é composta por um
cardápio baseado na comida caseira estilo buffet, churrasco, pizzas e lanches. Alguns
empreendimentos estão iniciando a oferta de comida típica rural (café colonial) para os
turistas.
Dentre os prestadores de serviços especializados, os principais seriam a Associação
Praiagrandense de Condutores de Ecoturismo e a agência e operadora de ecoturismo Gato
do Mato, responsáveis pelos serviços de guias no município.
Por fim, Praia Grande oferece ainda 22 estabelecimentos comerciais de interesse para o
turismo, com destaque para lojas de materiais esportivos (caça e pesca e equipamentos de
aventura), farmácias, lojas de fotografia e revelação e postos de gasolina.
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b) Cambará do Sul
Através da sua Secretaria de Turismo, o município tem buscado parcerias para o
desenvolvimento da atividade turística que incluem:
- a formação da Rota Campos de Cima da Serra, um consórcio que agrega vários
municípios da região em razão da personalidade cultural homogênea, com a participação
dos Parques e do SEBRAE e que já tem como primeiro resultado a elaboração de um plano
para o desenvolvimento integrado;
- Parceria com a EMATER visando a elaboração de um Plano de Ação para criar selo de
qualidade para o turismo rural;
- Parceria com a UFRGS para registro fotográfico do município e região; e,
- Parceria com a UBRA-Canoas para assessoria de projetos.
No ano de 1999, em Cambará do Sul, haviam apenas seis pousadas; em 2000 passaram a
ser quatorze. Hoje, segundo a Secretaria de Turismo, existem 23 estabelecimentos deste
tipo na cidade, entre pousadas rurais e na sede municipal, oferecendo um total de 450
leitos. O município conta ainda com a oferta de “leitos alternativos”, casas de famílias do
município que oferecem acomodação nas épocas de maior fluxo.
Além disso, há cada vez mais prestadores de serviços especializados em condução de
visitantes em diversos tipos de passeio, desde excursões em jipes com tração nas quatro
rodas até passeios eqüestres. Existe também uma crescente oferta de roteiros e atrativos
que ficam fora da área dos Parques Nacionais, tais como o surgimento de dois açudes onde
operam pesque-e-pagues, cavalgadas por antigas rotas de tropeiros, etc.
Segundo inventário da Secretaria de Turismo, existem 16 estabelecimentos no setor de
alimentação (entre restaurantes, bares e padarias). A gastronomia é composta por um
cardápio baseado na comida caseira estilo buffet, churrasco, pizzas e lanches. Destacase no município o Galpão Costaneira, que oferece comida típica tropeira em um ambiente
caracterizado e que remete aos galpões de tropeiros da região.
Dentre os prestadores de serviços especializados, os principais são a Associação
Cambaraense de Condutores de Ecoturismo-ACONTUR e a agência e operadora de turismo
Canyon Turismo, responsáveis pelos serviços de guias no município.
Segundo os levantamentos em campo, a agência trabalha principalmente com grupos e
casais, principalmente de São Paulo e Porto Alegre.
O transporte é alugado na cidade. Hoje existem disponíveis em Cambará duas Vans
(furgões), 4 kombis, 1 microônibus e 1 ônibus. Os veículos são utilizados para transporte
escolar durante a semana.
O roteiro, normalmente, inclui: saída 8:00, retorno 13:00, em média, 3 horas de permanência
no parque (o translado toma uma hora na ida e uma hora na volta)
c) Jacinto Machado
Jacinto Machado é o município do entorno dos Parques que menos aproveita o potencial
turístico da região. Essa situação, entretanto, coloca o município em posição de destaque no
que se refere às oportunidades de negócios relacionados à prestação de serviços aos
turistas.
Registram-se apenas 4 estabelecimentos oferecendo
hospedagem no município, empregando 8 pessoas.

serviços

de

alimentação

e

Existe também no município uma associação de condutores locais, a Tigre Preto, contando
com cerca de 4 condutores, que tem trabalhado com a operadora de turismo receptivo de
Praia Grande.
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2.9.1.3 Rede de serviços
a) Praia Grande
a1) Serviço Bancário:
Banco do Brasil. Endereço: Rua 19 de Julho – 181, Centro. Telefone/fax: (48) 532-0145.
BESC – Banco do Estado de Santa Catarina. Endereço: Rua Ricardo Inácio – s/n, Centro.
Telefone: (48) 532-0222. Fax: 532-0102.
a2) Serviço de Mecânica:
Bellettine Pneus. Endereço: Rua Nereu Ramos – 331, Centro. Telefone: (48) 532-0149.
Tomé & Treches Auto Peças. Endereço: Rua Nereu Ramos – 462, Centro. Telefone: (48)
532-0079.
KDM Rocha. Endereço: Rua Nereu Ramos – 256, Centro. Telefone: (48) 532-1356.
Dorfo Pneus. Endereço: Rua Nereu Ramos – 420, Centro. Telefone: (48) 532-1106.
PK Negrão. Endereço: Rua Ricardo Inácio – 106, Centro.

b) Cambará do Sul
b1) Serviço Bancário:
BANRISUL – Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Endereço: Av. Getúlio Vargas – 969.
Telefone: (54) 251-1183.
b2) Serviço de Mecânica:
Borracharia Triângulo. Endereço: Av. Getúlio Vargas – 80. Telefone: (54) 9978-0533.
Mecânica Azevedo. Endereço: Vila Santana. Telefone: (54) 251-1206.
Mecânica Coelho. Endereço: Rua Oswaldo Kroeff – 240. Telefone: (54) 251-1237.
Mecânica Reisdörfer.Endereço: Av Getúlio Vargas – 467. Telefone: (54) 251-1109.
b3) Construção Civil:
Construtora Sultepa S/A. Telefone: (51) 644-1277

2.9.1.4 Segurança pública
a) Praia Grande
Delegacia de Polícia. Endereço: SC 453 – s/n. Telefone: 190 e (48) 532-0126
Polícia Militar. Endereço: SC 453 – s/n. Telefone: (48) 532-0190

b) Cambará do Sul
Delegacia de Polícia – Endereço: Rua Niconírio de Souza Pereira, 84. Telefone: (54) 2511303.

2-88

2.9.1.5 Educação
Tabela 2.9.1: Unidades de ensino em Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do
Sul
UNIDADES

Jacinto Machado

Praia Grande

Cambará do Sul

12
35
1

5
14
1

3
10
1

Unidades pré- escolares
Unidades de ensino fundamental
Unidades de ensino médio

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP -, Censo
Educacional 2000

2.9.1.6 Comunicação
a) Praia Grande
Correios e Telégrafos:
Endereço: Avenida Nereu Ramos - 25
Telefone: (48) 532-0111
Horário de Atendimento: 9:00 às 12:00/ 14:00 às 17:00
Agência Telefônica:
Endereço: Irineu Bornhausen – s/n
Telefone: (48) 532-0011
Horário de Atendimento: 7:30 às 12:00/ 13:30 às 17:30
Sistema: DDD
Emissoras de Rádio:
Rádio Comunitária Voz Amiga de Praia Grande – 87.9 FM.
Endereço: Irineu Bornhausen – s/n Telefone: (48) 532-0392

2.9.1.7 Fornecimento de energia elétrica
a) Praia Grande
Companhia de Eletrificação Rural de Praia Grande Ltda. Endereço: Rua Dona Maria José
318. Telefone: (48) 532-0135.

2.9.1.8 Transporte
a) Praia Grande
?? Transporte Rodoviário:
Estação Rodoviária União de Transporte Ltda – Situada na Rua 19 de Julho – 45.
Centro. Praia Grande – SC. Tel.: (48) 532-0340. O horário de atendimento é das
06:00 às 19:30
Destinos - Nome da Empresa - Duração
Araranguá - União - 2 horas
Criciúma - União - 2:30 horas
Sombrio - União - 1 hora
Cambará do Sul - Mampituba - 2:30 horas
Osório – Unesul - 3horas
Porto Alegre - Unesul -5 horas
Torres Unesul/ Mampituba 1 hora

2-89
• Transporte Urbano:
Ônibus:
TRANSPORTES SBARDELOTTO – Situada na Localidade Mãe dos Homens.
Estrada Geral – Mãe dos Homens. Praia Grande – SC. Atende das 12:00 às 13:00/
17:00 às 18:00, a freqüência dos ônibus são de segunda – feira à sexta – feira. O
itinerário é da Mãe dos Homens ao Centro.
•

Táxi:

Ponto: 003 – PRAÇA
Endereço: Rua 19 de Julho – esquina com a Ricardo Inácio
Número de veículos: 05
Ponto: 06 – TRÊS IRMÃOS
Endereço: Três Irmãos
Número de veículos: 01
Ponto: CACHOEIRA
Endereço: Estrada geral Cachoeira
Número de veículos: 01
Animais Para Aluguel:
Estrada Geral – Pé da Serra – 87
Horário de Atendimento: Período integral
Preço: R$15,00 a R$20,00 por hora
b) Cambará do Sul
• Transporte Rodoviário:
Estação Rodoviária São Chico. Endereço: Av. Júlio de Castilhos
2.9.2 Instituições com potencial de apoio aos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral
2.9.2.1 ONG´s
a) Sócios da Natureza:
Inicialmente denominado Movimento Ecológico Sócios da Natureza (fundado em 05/06/80),
essa entidade sem fins lucrativos tem como foco de seus trabalhos a proteção do meio
ambiente.
Sua atuação tem se destacado principalmente através de reivindicações, denúncias públicas
e organização de manifestações comunitárias para a conscientização ambiental e
mobilização da opinião pública principalmente na região de Araranguá e Morro dos
Conventos.
Atualmente mantêm reunião ordinária aos domingos (das 19:00 às 21 horas), aberta
aqueles que se comprometem na defesa do meio-ambiente e para uma melhor qualidade de
vida. Sediada em Araranguá-SC.
b) Núcleo Amigos da Terra/ Brasil
Organização não-governamental sem fins lucrativos, com 37 anos de trabalhos para a
melhoria da qualidade de vida e da preservação ambiental. Dirigida por um Conselho Diretor
que tem em sua Presidência a Dra. Maria Henriqueta Homrich e, como Presidente de Honra,
Magda Renner. Sediada em Porto Alegre-RS
Atividades:
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- campanhas de conscientização da opinião pública;
- Educação Ambiental;
- Movimentos ambientalistas;
- Desenvolve programas ambientais; e
- Participação em políticas públicas.
2.9.2.2 Instituições governamentais
a) Loboguará – Parque Estadual do Caracol – Canela/RS
O Loboguará é um programa educativo que mescla aventura com estudos práticos de
Ecologia e Educação Ambiental e atua há 10 anos no Parque Estadual do Caracol, em
Canela – RS. Neste parque foi criado um espaço de apoio escolar onde a observação e o
senso crítico são despertados, promovendo-se experiências e relações diretas com a
natureza a fim de que, através destas vivências, desperte-se a conscientização ecológica e
o respeito à natureza.
Um dos programas oferecidos é realizado no Parque Nacional de Aparados da Serra, com
duração de 2 dias (16 horas/aula), sendo desenvolvido não só em Cambará do Sul como no
município de Torres. O Objetivo do programa é demonstrar o perfil ecológico e geológico da
região dos Aparados da Serra ao litoral. Os trabalhos são realizados ao longo de trilhas
interpretativas que se distribuem pelos principais ecossistemas da região - Campos de
Altitude, Floresta de Araucárias, litoral, etc. Os professores guias são Biólogos com grande
experiência neste tipo de trabalho e grandes conhecedores da região. As turmas são
divididas em grupos de 15 a 20 alunos, ficando cada uma sob a orientação de um professor.
b) Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural - EMATER/ RS
A EMATER é a empresa privada, com fins públicos, que presta serviços ao Governo
Estadual e Municipal, sendo vinculada a Secretaria Estadual de Agricultura. Através do
trabalho com unidades de produção familiar, tem como missão promover o desenvolvimento
rural sustentável, com base nos princípios da Agroecologia, através de ações de assistência
técnica e de extensão rural.
Possui sede em Cambará do Sul.
c) Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI
A EPAGRI é uma sociedade de economia mista de capital fechado, personalidade jurídica
de direito privado, sob a forma de sociedade por ações. Vinculada à Secretaria de Estado da
Agricultura e Política Rural, a EPAGRI adotou um sistema de planejamento e gestão que
permitiu melhorias em seus projetos técnicos e institucionais.
Tem como missão promover o conhecimento, tecnologia e extensão para o
desenvolvimento sustentável do meio rural em benefício da sociedade. Possui sede em
Praia Grande.
d) Fundação Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina - FATMA/ SC
A FATMA é o órgão ambiental da esfera estadual do Governo de Santa Catarina. Atua com
uma sede administrativa, localizada em Florianópolis, oito coordenadorias regionais e um
Posto Avançado de Controle Ambiental (PACAM), no Estado. Criada em 1975, a FATMA
tem como missão maior garantir a preservação dos recursos naturais do estado. Isto é
buscado através:
- Gestão de cinco Unidades de Conservação Estaduais;
- Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Geoprocessamento.
e) Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM.
A FEPAM é a instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul.
Desde 1999, a FEPAM é vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA.
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É um dos órgãos executivos do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA,
Lei 10.330 de 27/12/94), que a partir de 1999 passou a ser coordenado pela SEMA (Lei
11.362 de 29/07/99). O SISEPRA prevê a ação integrada dos órgãos ambientais do Estado
em articulação com o trabalho dos municípios.
No Rio Grande do Sul, os Municípios são responsáveis pelo licenciamento ambiental das
atividades de impacto local (Código Estadual de Meio Ambiente, Lei 11520/00). A definição
destas atividades e o regramento do processo de descentralização do licenciamento foi
estabelecido pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA).
f)

Companhia de Polícia de Proteção Ambiental de Santa Catarina - CPPA/ SC

Destacamento da Polícia Militar responsável pelo policiamento e fiscalização ambiental do
estado de Santa Catarina. Suas ações ocorrem tanto por meio de denúncias quanto através
de programas especiais de policiamento e punição contra crimes ambientais.
g) Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul - SEMA
Nos termos das Leis 10.066, de 27 de julho de 1992, e 11.352, de 13 de fevereiro de 1996,
constitui órgão de primeiro nível hierárquico da administração estadual, de natureza
substantiva, e tem por finalidade formular e executar as políticas de meio ambiente, de
recursos hídricos, florestal, cartográfica, agrária-fundiária, de controle da erosão e de
saneamento ambiental.
O campo de atuação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
compreende as seguintes atividades:
- estabelecimento de diretrizes para ação governamental nas áreas de meio
ambiente, de recursos hídricos, florestal, cartográfica, agrária-fundiária, de controle
da erosão e de saneamento ambiental;
- educação ambiental;
- promover a regularização fundiária e o reordenamento territorial;
- participação no Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA e no âmbito estadual
através do Plano Especial de Colonização;
- participação na elaboração e execução do Plano Especial de Colonização e, do
Plano Nacional de Reforma Agrária;
- executivo da proteção, conservação e recuperação do meio ambiente; e
- planejamento, execução e o controle de projetos e obras relativas ao meio
ambiente.
h) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e do Meio Ambiente de Santa
Catarina - SDM
Desenvolve programas de apoio ao desenvolvimento urbano e promove a defesa,
preservação do meio ambiente.
No que diz respeito ao Desenvolvimento Social, a SDM desenvolve as seguintes atividades:
- programas sociais de uma forma geral;
- programas de emprego e renda e outros relacionados;
- programas de apoio ao desenvolvimento urbano;
- coordenação, formulação e elaboração de programas e projetos indutores com
sustentabilidade ecológica;
- formulação e execução das políticas de recursos minerais, energéticos e hídricos
do Estado;
- defesa, preservação e melhoria do meio ambiente;
- integração das ações do Governo Estadual com as ações dos Governos Federal e
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Municipal, através dos seus organismos especializados, nas questões
pertinentes ao meio ambiente.
i)

Escola Agrotécnica Federal de Sombrio – EAFS/SC

Com a missão de preparar pessoas para promoverem o desenvolvimento sustentável do
Extremo Sul Catarinense, Litoral Norte e Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul a
Escola Agrotécnica Federal de Sombrio oferece cursos de formação de técnico em
agropecuária, técnico em informática e técnico em turismo rural. Além disso, fornece
assistência técnica para agricultores familiares da região e desenvolve projetos de parceria
para a promoção do desenvolvimento rural sustentável da região através do processo de
avaliação e integração escola/empresa/comunidade.

2.9.2.3 Iniciativa privada
a) Cambará S/A
A Cambará S/A é a principal empresa de Cambará do Sul, atuando nas áreas de
reflorestamento, silvicultura e produção de celulose. De alguns anos pra cá, a empresa tem
colocado como uma de suas prioridades o compromisso com a comunidade e o meioambiente. Assim, diversas ações tem sido colocadas em prática, incluindo-se ai campanhas
anuais de preservação da Mata Atlântica onde são distribuídas mudas de eucalyptus para
as comunidades rurais como forma de estimular o cultivo de lenha e preservar a mata
nativa.
A empresa possui também um viveiro florestal, desde onde são distribuídas mudas de
espécies nativas destinadas ao reflorestamento nas propriedades rurais.
A implantação de uma reserva florestal de 600 ha contígua ao PNSG, destinada à visitação
pública, educação ambiental e conservação da flora e da fauna silvestre, é onde há maior
potencial de apoio. A área deve inclusive contar com espaço para a prática de camping,
aliviando assim a pressão sobre as áreas ode ocorre esta prática no interior dos Parques
Nacionais.

2.9.3 Planos Co-localizados aos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra
Geral
Apresenta-se a seguir a breve descrição de projetos e/ou programas que possuem relação
temática com os dois parques e que podem contribuir no desenvolvimento de alternativas
ambiental e socialmente “amigáveis”, são eles:
1

Órgão: Instituto CEPA/SC
Programa: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf
Área de Atuação: Jacinto Maçado e São João do Sul
Descrição: A linha de ação Infra-Estrutura e Serviços Municipais abrange apoio
financeiro e técnico, sem reembolso, aos municípios rurais pobres, com grande
concentração de agricultores familiares, para a implantação, ampliação,
racionalização e realocação de infra-estrutura e serviços necessários, visando
dinamizar o setor produtivo e assegurar a sustentação ao desenvolvimento da
agricultura familiar.
Os investimentos em Jacinto Machado incluem: campanha de adubação verde;
construção de viveiro de mudas; cursos de profissionalização, excursões técnicas,
material de divulgação, kit audiovisual, casa do agricultor, estação de avisos
fitossanitários.
Os investimentos de São João do Sul incluem: unidades de beneficiamento e
estocagem de grãos; rede de distribuição e captação de água potável; construção de
lixeira para lixo tóxico 80m2; aquisição de veículo para transporte (caminhão);

2-93
treinamentos, excursões, visitas técnicas, cursos; aquisição de sêmen de
bovinos de raças leiteiras; agroindústria de frutas; roçadeira hidráulica, reforma do
horto florestal; campanha de adubação verde; reforma do canal de drenagem;
campanha de conservação do solo; máquinas e equipamentos para agroindústria;
máquinas e equipamentos para plantio direto (tração animal); kit audiovisual;
máquinas e equipamentos agrícolas para colheita; silo armazenador/secador para
arroz; casa do agricultor; trator agrícola; máquinas e equipamentos agrícolas –
ensiladeira, carreta agrícola e distribuídos de esterco.
2

Órgão: Secretaria de Energia, Minas e Comunicações do Rio Grande do Sul
Programa: aproveitamento de energia eólica
Área de Atuação: São Francisco de Paula, localidade de Tainhas
Descrição: foram instaladas duas estações de medição de vento na localidade de
Tainhas, tendo sido solicitado para um destes pontos o registro junto a Agência
Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, para fins de instalação de um Parque Eólico
com potência de 99.45 MW, a ser viabilizado através da Gamesa Energia Brasil (Av.
João Fernandes Vieira, nº190, bolco B, Salas 501-502 Recife-PE, CEP: 50 050-200).
O segundo ponto está registrando os dados de medições de vento visando a
instalação de outro parque Eólico, através da ERB Energia Regenerativa Brasil Ltda
(Rua do Bosque 200, Bairro Rubem Berta, Porto Alegre-RS, CEP: 91 170-240).

3

Órgão: Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul
Programa: Usina Hidrelétrica
Área de Atuação: São Francisco de Paula
Descrição: está previsto a construção de uma Usina Hidrelétrica de 3MW junto a já
existente barragem de Blang, através de um projeto em fase de análise junto a
ANEEL e à Fundação Estadual de Proteção Ambiental-FEPAM, com um valor
estimado de R$ 5,2 milhões.

4

Órgão: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul
Programa: Programa RS Rural
Área de Atuação: Cambará do Sul, São Francisco de Paula e Mampituba
Descrição: financiamento de projetos integrados para agricultores familiares e
pescadores com ações de infra-estrutura social básica, financiamento da
recuperação e proteção de APP’s (Subprograma Biodiversidade), e financiamento de
atividades florestais para geração de renda (Programa RS Rural Floresta).
O Programa RS Rural Floresta financia plantios e manejo floresta de espécies
comerciais e nativas tendo como público beneficiário (grupo de no mínimo 5
beneficiários) agricultores familiares de até 2 Módulos Fiscais (MF) ou 4 MF na
Metade Sul e agricultores assentados. São financiados: sistemas agroflorestais;
sistemas silvipastoris; sistemas agrosilvipastoris; implantação ou adensamento de
ervais; reflorestamento com nativas; reflorestamento com exóticas, aquisição de
equipamentos ou implantação de pequenas indústrias de base florestal; aquisição de
equipamentos para a modernização ou implantação de viveiros florestais. Maiores
detalhes sobre os programas e as formas de financiamento no material informativo
(no arquivo) ou na página do RS Rural.

5

Órgão: Secretaria de Coordenação e Planejamento do Rio Grande do Sul METROPLAN
Programa: Zoneamento Ecológico-Econômico da Região SERRAMAR/RS
Área de Atuação: envolve a área de São Francisco de Paula
Descrição: a primeira fase deste estudo é dedicada a consolidação de
conhecimentos de caráter metodológico; à estruturação do banco de dados
Socioeconômicos e Cartográficos; à caracterização da região e ao registro de
consulta à comunidade. Atualmente o estudo encontra-se documentado em formato
pdf com 81 páginas em: http://www.metroplan.rs.gov.br/public.html. O Banco de
Dados Socioeconômicos e Cartográficos estão descritos em termos de seus
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conteúdos, mas os dados propriamente ditos não constam nesta
disponibilização. As fases subseqüentes ainda não foram realizadas devido à
interrupção de Convênio junto ao Ministério do Meio Ambiente, mas envolverão
análises, proposições, procedimentos de gestão com a comunidade e demais
instituições e procedimentos de implementação.
6

Órgão: CIDASC de Criciúma
Programa: enviou informações referentes a instituições governamentais e não
governamentais (descrição e contato), além de uma relação de animais criados por
município (Saldo de Todas as Espécies do Sistema de Cadastro da Ficha do Criador
da CIDASC)
Área de Atuação: Jacinto Machado, Praia Grande e São João do Sul
Descrição: Em Jacinto Maçado: Associação Tigre Preto; Secretaria Municipal de
Saúde; EPAGRI; AMESC.
Em Praia Grande: ACEVAM; UNESC; AMESC; EPAGRI.
Em São João do Sul: Associação de Produtores Ecológicos de São João do Sul;
Secretaria Municipal da Agricultura; AMESC; EPAGRI.

7

Órgão: DER
Programa: projetos de infra-estrutura rodoviária e obras em andamento
Área de Atuação: SC
Descrição: SC-450 – Praia Grande – Divisa com RS – Serra do Faxinal. Projeto de
Engenharia para Pavimentação Asfáltica, ano 2002;
SC-450 – Praia Grande – São João do Sul – Obras de Restauração do Pavimento e
Melhorias, em andamento no ano de 2002/2003;
SC-487 – Interpraias – Passo de Torres – Laguna – Projeto de Implantação e
Pavimentação, ano 1995/1998;
SC-483 – Jacinto Machado – Praia Grande – Projeto de Implantação e
Pavimentação, ano 1986.

8

Órgão: Prefeitura Municipal de Cambará do Sul
Programa: Cambará do Sul, Ecoturismo Sustentável (Fórum Agenda 21)
Área de Atuação: Cambará do Sul
Descrição: Com o objetivo de implantar um programa de desenvolvimento
sustentável no município com ações de infra-estrutura familiar e comunitária, de
geração de renda e de manejo e conservação dos recursos naturais, pretende
combater a pobreza e êxodo rural da região. Para tanto, possui 9 metas específicas:
1-Institucionalização do Fórum Agenda 21; 2-Levantamento e diagnóstico das
potencialidades do município; 3-Resgate e fomento de atividades econômicas
tradicionais de baixo impacto, através da organização e capacitação da comunidade;
4-Criação de um centro de informação e cultura; 5-Fomento ao ecoturismo; 6Desenvolvimento e fortalecimento da agropecuária ecológica sustentável; 7Programa de Educação Ambiental; 8-Fortalecimento de práticas de manejo
conservacionista; 9-Recuperação de áreas degradadas e enriquecimento de áreas
florestais. O Fórum Local foi realizado em 13/07/2000 contando com diversos
representantes da sociedade civil, universidades (ULBRA), iniciativa privada e
secretarias de outros municípios vizinhos. O projeto foi submetido para apreciação
em Brasília e ainda não foi obtido recurso devido: ao Fórum Local não ter sido
inicialmente incluído no escopo do projeto; falta a criação do Decreto Lei que institui
a Agenda 21 no município.

9

Órgão: EPAGRI/ CIRAM
Programa: Zoneamento Agroecológico e Socioeconômico do Estado de Santa
Catarina
Área de Atuação: SC
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Descrição: Caracterização das 11 zonas agroecológicas ou unidades
ambientais que reúnem condições homogêneas possíveis, no nível de macroclima,
quanto a clima, vegetação primária predominante, geomorfologia, geologia,
vegetação atual, aptidão do uso das terras e socioeconomia. Objetivos: Identificação
das Zonas Agroecológicas e aptidões edafoclimáticas de espécies; fornecer
subsídios para a pesquisa agrícola, assistência técnica e extensão rural. Pretende
assim servir de instrumento orientador no estabelecimento de programas de
desenvolvimento agrícola municipais e regionais. Definidas 5 regiões e 11 subregiões agroecológicas para o estado; aptidão edafoclimática de 177 espécies por
zonas agroecólogicas (Industriais e grãos; Frutíferas (24); Olerícolas (23); Raízes e
tubérculos (4); Forrageiras (38); Florestais – nativas e exóticas (69)). Maiores
detalhes no CD-ROOM –Zoneamento Agroecológico e Socioeconômico do Estado
de SC.
10

Órgão: EPAGRI/ CIRAM
Programa: Zoneamento Agrícola
Área de Atuação: SC
Descrição: Identificar quando plantar e quais cultivares utilizar conforme o município.
Atualmente, para conseguir recursos nos bancos para custear a safra e para que
tenham direito ao seguro agrícola (PROAGRO), é necessário que as culturas
estejam devidamente zoneadas pela EPAGRI/CIRAM. Vantagens: liberação de
recursos; diminuição da alíquota do PROAGRO; aliar a época adequada de plantio
com a disponibilidade de crédito.

11

Órgão: EPAGRI
Programa: Desenvolvimento Sustentável de Orizicultura Catarinense
Área de Atuação: coordenado a partir da E.E. Itajaí
Descrição: desenvolvimento e disseminação de métodos e práticas sustentáveis
para a cultura do arroz.

12

Órgão: EPAGRI
Programa: Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e de Pesca em Santa
Catarina
Área de Atuação: coordenado a partir das Gerências Regionais de Criciúma e
Tubarão
Descrição: desenvolvimento e disseminação de métodos e práticas sustentáveis
para a aqüicultura e a pesca, inclusive um módulo de desenvolvimento de
rizipiscicultura.

13

Órgão: EPAGRI
Programa: Agregação de valor aos produtos e serviços de agricultura familiar e
pesca artesanal em Santa Catarina
Área de Atuação: coordenado a partir da Gerência Regional de Tubarão
Descrição: o programa apóia os agricultores familiares nas áreas de agregação de
valor aos produtos agropecuários e no desenvolvimento do agroturismo.

14

Órgão: EPAGRI
Programa: diversos
Área de Atuação: SC
Descrição: existem diversos programas do EPAGRI voltados para a agricultura que
poderiam vir a ser aplicados na região de Praia Grande e Jacinto Machado,
incluindo:
- educação ambiental;
- manejo do solo;
- melhoria de sistemas;
- pecuária;
- plantas medicinais;

-

-
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recursos florestais (inclui módulo de avaliação do comportamento da
Palmeira-real-da-Austrália em diferentes tipos de solo do litoral Sul Catarinense –
G.R. Criciúma);
Monitoramento, preservação e manejo de recursos hídricos.

15

Órgão: Universidade de Caxias do Sul e COREDE Hortênsias/Planalto das
Araucárias
Programa: Planejamento Estratégico Regional
Área de Atuação: Região das Hortênsias e Planalto das Araucárias
Descrição: é uma caracterização da COREDE Hortências/Planalto das Araucárias,
composta por 9 municípios (Bom Jesus, Canela, Gramado, Jaquirana Nova
Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e Cambará
do Sul. Indica (Diagnóstico) dentro da vocação agroindustrial e de turismo da região
os estrangulamentos, potencialidade e prioridades, assim como diretrizes estratégias
(9) e ações prioritárias (Infra-estrutura, Políticas Sociais e Desenvolvimento
Econômico).

16

Órgão: FEPAM
Programa: Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Rio Taquari e
Rio das Antas
Área de Atuação: bacia Hidrográfica do sistema Taquari-Antas
Descrição: Detalhes com Carlito.

17

Órgão: Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente
Programa: PROCIS (Programa Catarinense de Inclusão Social)
Área de Atuação: SC
Descrição: programa voltado aos municípios catarinenses que tem os piores índices
de desenvolvimento social (IDS), e que tem por objetivo alavancar e melhorar as
condições de educação, saúde, saneamento e renda dos mesmos. De acordo com o
último IDS elaborado pela SDM, Praia Grande estava apta a participar do PROCIS
por apresentar baixo índice de desenvolvimento social.

18

Órgão: EMATER
Programa: Programa Rio Grande Ecológico
Área de Atuação: RS
Descrição: voltado para a produção familiar, com ênfase em hortaliças. O programa
tem quatro sub-componentes, voltados para a formação, apoio a produção, agroindustrialização e comercialização.

19

Órgão: EMATER
Programa: Programa de melhoramento dos campos nativos
Área de Atuação: Cambará do Sul, RS
Descrição: introdução de técnicas e métodos de manejo que visam a preservação
dos campos nativos conciliada à um melhor rendimento das atividades de pecuária.

20

Órgão: Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/RS)
Programa: FUNDEFLOR
Área de Atuação: RS
Descrição: Criado através do artigo 49 da Lei nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992,
tem por finalidade financiar os projetos e programas definidos no Plano de
Desenvolvimento Florestal, objetivando a execução da Política Florestal Estadual,
centrando suas metas prioritariamente na pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
manejo e extensão florestal, aproveitamento econômico e sustentável da floresta
nativa, controle e fiscalização florestal, fomento florestal e em Unidades de
Conservação.

21

Órgão: SEMA
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Programa: Gestão Ambiental Compartilhada
Área de Atuação: RS
Descrição: O principal objetivo do programa é dar condições aos municípios para
que ocupem um papel mais ativo na gestão das questões ambientais locais e gestão
compartilhada está outro aspecto fundamental: a necessidade de ações articuladas
dos governos municipais entre si e com os órgãos ambientais governamentais para a
gestão de questões regionais. Com este esforço, a descentralização do
licenciamento ambiental avançará, uma vez que já conta com regulamentação
definida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). Também serão
estabelecidas bases concretas para a construção do Sistema Estadual de Proteção
Ambiental (SESEPRA), com um processo descentralizado e participativo. O
programa conta com fundos provenientes do PNMA II (MMA).
22

Órgão: TBG – Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.
Programa: Projeto de Compensação Florestal no Estado do Rio Grande do Sul.
Área de Atuação: vertente leste da Serra Geral, RS.
Descrição: Projeto que visa estabelecer as diretrizes para o enriquecimento florestal
da região, de forma que seja ambientalmente compatível com o conjunto de
ecossistemas da região. A prioridade será dada às áreas que margeiam os
mananciais e quando houver possibilidade para a manutenção e criação de
interconexão de fragmentos florestais.
OBS: O órgão contribuiu com R$750.000,00 para a regularização fundiária no PNAS
quando da fase de detalhamento dos Programas Ambientais Compensatórios do
Gasoduto Bolívia-Brasil.

23

Órgão: Governo do RS e Banco KfW
Programa: programa de cooperação Brasil/Alemanha para proteção da Mata
Atlântica
Área de Atuação: Estado do RS
Descrição: O governo do Estado assinou contrato de contribuição financeira, a
fundo perdido com o KfW, de R$ 18 milhões, para aplicação em infra-estrutura,
fiscalização, educação ambiental e manejo sustentado para a conservação da Mata
Atlântica. O final do contrato está previsto para dezembro de 2006. Funcionará como
conselho o Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A ratificação do acordo
Barsil-Alemanha ainda espera apreciação do Congresso Nacional.

24

Órgão: Governo do RS
Programa: Ventos do Sul – Programa de Apoio ao Aproveitamento do Potencial
Eólico do Estado do Rio Grande do Sul
Área de Atuação: Estado do RS
Descrição: o objetivo do programa é demonstrar as condições favoráveis à aração
de investimentos, tanto no que diz respeito à implantação de parques eólicos quanto
a internalização da respectiva cadeia produtiva em seu território. O Programa, além
de constatar excelente potencial eólico Estado do RS, mesmo comparado ao Estado
do Ceará, descreve várias vantagens e benefícios fiscais para a internalização de
industrias relacionadas com os aproveitamentos eólicos.

25

Órgão: Ministério do Meio Ambiente
Programa: Programa Nacional de Florestas
Área de Atuação: Brasil – forte atuação em SC
Descrição: o programa tem por objetivo estimular a produção silvícola, de modo a
evitar o desmatamento de florestas não comerciais e atender a demanda doméstica
por produtos madeirados Também tem como prioridade o estimulo à conservação de
recursos naturais e hídricos, e a geração de emprego e renda para o pequeno
produtor e toda a cadeia produtiva. Em Santa Catarina o projeto deve receber mais
de 8,5 milhões de dólares por parte de instituições nacionais e internacionais.
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OBS: o programa já atua em Jacinto Machado porém ainda não teve iniciativas
em Praia Grande.
26

Órgão: Prefeitura do Município de Torres
Programa: Festival de Balonismo de Torres
Área de Atuação: Torres/RS
Descrição: Evento realizado anualmente e que em 2002 teve sua 14a. edição, o
festival de balonismo de Torres é dos principais eventos da modalidade no país.
Torres, que se tornou ao longo destes anos a Capital Brasileira do Balonismo,
agrada aos balonistas tanto por seu clima e topografia ideal para o vôo, como por
oferecer uma das melhores infra-estruturas do Brasil para pilotos e equipes.
Aproximadamente 40.000 pessoas visitam o Parque de Balonismo no período de
realização do Festival.

27

Órgão: Departamento de Estradas e Rodagens, Ministério dos Transportes
Programa: Duplicação do trecho Palhoça/SC - Osório/RS da rodovia BR-101.
Área de Atuação: SC/RS
Descrição: A duplicação completa desta rodovia vem sendo discutida e planejada
ao longo dos últimos anos, sem que haja todavia uma definição de quando se iniciam
e terminam as obras. Esta obra vem sendo tratado como prioridade pelos governos
federais e estaduais por sua importância regional, nacional e internacional. Os
impactos esperados sobre os Parques Nacionais é a facilitação do acesso aos
mesmos, especialmente para quem vem aos mesmos pelo norte.

28

Órgão: Departamento de Florestas e Áreas Protegidas (Defap) – SEMA/RS
Programa: Área de Proteção Ambiental da Rota do Sol
Área de Atuação: RS (ligação entre a Serra Geral e o litoral).
Descrição: A estrada estadual RS 486 – denominada ROTA DO SOL - , responsável
pela ligação rodoviária entre a Serra e o Litoral do Estado do rio Grande do Sul, é um
itinerário que representa parcela importante da riqueza e da diversidade paisagística,
ambiental e turística do território gaúcho.
A encosta atlântica, neste ponto da serra gaúcha, abriga a biodiversidade genética e
de espécies do limite austral da Mata Atlântica, o que ensejou o seu reconhecimento
como patrimônio ecológico do Estado, através do tombamento da Mata Atlântica
efetuado pela Secretaria de Estado da Cultura, em 21 de julho de 1992, e como
patrimônio natural da humanidade, integrante da Rede das Reservas da Biosfera do
Programa MaB da UNESCO, desde 9 de junho de 1994. O reconhecimento desta
floresta, considerada a formação mais complexa e heterogênea do sul do País, fez
com que o Estado do Rio Grande do Sul estabelecesse, no código florestal (art. 38),
a proibição de corte bem como da exploração destes remanescentes.
Em razão do processo de licenciamento da ROTA DO SOL foram criadas em 11 de
abril de 1997, duas Unidades de Conservação (UCs). O objetivo destas UCs é
preservar o entorno da estrada na extensão de 12 quilômetros que atravessa a Serra
do Pinto, trecho mais acidentado e de importância ambiental da Serra Geral. A
Estação Ecológica Estadual Aratinga protegerá 5.882 ha, nos municípios de Terra de
Areia e São Francisco de Paula. Ao redor dela 52.355 ha, divididos entre São
Francisco de Paula, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Terra de Areia e Maquiné,
formarão a Área de Proteção Ambiental – APA – Rota do Sol. Elaborar e implantar o
plano de manejo dessas UCs, que estão a cargo do Estado, são condições
fundamentais para que sejam efetivadas como instrumentos de proteção ambiental.
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3.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

3.1.1

Vias de acesso

O acesso aos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral pode ser feito através de
duas vias principais. Uma delas se dá a partir do planalto gaúcho e serve a Porto Alegre e demais
municípios do interior do Rio Grande do Sul, principalmente através da RS-020. A outra se dá a
partir da BR-101, servindo Torres (RS) e os municípios do litoral catarinense, incluindo
Florianópolis.
A ligação entre Porto Alegre e os Parques Nacionais pela rodovia estadual RS-020 passa por
Taquara, São Francisco de Paula e Cambará do Sul num percurso de 197 km.. Daí, segue-se pela
RS-429, num trajeto onde a estrada é de terra, desde Cambará do Sul até a portaria Gralha Azul
por 17 km,. A partir de Cambará do Sul é possível aceder ao Posto de Informação e Controle
(PIC) do Cânion Fortaleza no Parque Nacional de Serra Geral, seguindo por estrada de terra em
um trajeto de 21 km. Como alternativa desde Porto Alegre, pode tomar-se o caminho do litoral,
pela BR-290 até Osório, e de lá até Torres, pela BR-101 ou pela RS-389 (“Estrada do Mar”). De
Torres, segue-se por um trajeto de 9 km a partir do qual chega-se a SC-450, que leva até Praia
Grande. Dali percorre–se a Serra do Faxinal (RS-429) até a portaria Gralha Azul, num percurso de
19 km (Tabela 3.1.1-1 e figura 3.1.1-1).
O acesso aos Parques a partir de Florianópolis é feito pela BR-101 em direção ao sul do estado.
Saindo desta rodovia, toma-se a SC-450 por 22 km até Praia Grande e, a partir daí, a Serra do
Faxinal até a portaria Gralha Azul.
Tabela 3.1.1-1: Distâncias do PNAS (AS Gralha Azul) às principais cidades da região de
acordo com as vias de acesso adotadas
CIDADE
ACESSO
DISTÂNCIA (km)
Florianópolis
BR 101 / SC 450 / RS 429
325
Porto Alegre
RS 20 / RS 429
197
Porto Alegre
BR 290 / BR 101 / RS 429
258
Cambará do Sul
RS 429
17
Praia Grande
RS 429
19
São Francisco de Paula
RS 20 / RS 429
85
Torres
SC 450 / RS 429
61
Fonte: MMA/IBAMA – Plano de Uso Público, PNAS. 1995.

3.1.2

Origem dos nomes e históricos de criação

Embora formem uma área contígua e apresentem estreita relação quanto aos antecedentes
históricos de criação e gestão, ambas Unidades de Conservação foram originalmente criadas e
implementadas em épocas diferentes.

3-2

Figura 3.1.1-1: Principais vias de acesso aos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral
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Figura 3.1-1
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O Parque Nacional de Aparados da Serra (PNAS) tem sua criação ligada à preocupação, por
parte do governo do Rio Grande do Sul, de proteger as belezas naturais da região. Com a
intenção de criar um “parque natural”, o governo gaúcho, através do Decreto Estadual nº 8.406,
de dezembro de 1957, declarou de utilidade pública uma área de 13.000 ha em terras do então
município de São Francisco de Paula, que passaram mais tarde a pertencer a Cambará do Sul.
Nesta ocasião, nenhuma ação judicial de desapropriação foi proposta ou realizada. No entanto, o
PNAS foi oficialmente criado dois anos mais tarde, através do Decreto Federal nº 47.446, de
17/12/1959, compreendendo apenas terras do Rio Grande do Sul, já que os limites definidos pelo
decreto chegavam até a borda da Serra Geral, e não incluíam aí o próprio cânion do Itaimbézinho.
A partir desta data, com as terras do Parque sob responsabilidade do Poder Público Federal,
inicia-se um período conturbado relacionado aos processos de regularização fundiária de uma
pequena área de cerca de 3.500 ha, próxima ao cânion do Itaimbézinho. Parte dela continua não
regularizada até o presente momento.
Em 17 de março de 1972, através do Decreto Federal n° 70.296, os limites do PNAS foram
alterados, abrangendo terras catarinenses situadas no município de Praia Grande, o que
incrementou significativamente a heterogeneidade ambiental do Parque, ao incorporar importantes
parcelas de Floresta Ombrófila Densa da Encosta da Serra Geral.
Segundo o IBDF (1984), em 1978 foram realizados diversos trabalhados para a implementação do
PNAS, incluindo levantamentos faunístico e florístico, detalhamento de limites, pesquisa cartorial e
cadastramento dos proprietários. Embora este último tenha representado um avanço para o
processo fundiário, mesmo com as dificuldades por que passou na época, a indisponibilidade de
recursos e a dificuldade de negociação com proprietários impossibilitou a regularização completa
da área. No inicio de 1982, foi assinado um termo aditivo a um convênio existente entre o IBDF e
a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) com a finalidade específica de iniciar a
implantação da infra-estrutura de visitação ao Parque (IBDF, 1984).
Cabe ainda salientar que o nome dado ao PNAS é uma referência para toda a região em que ele
se insere, chamada de “Aparados da Serra” numa alusão as escarpas íngremes aí existentes nas
bordas Serra Geral, que parecem ter sido “aparadas a facão”.
A criação do Parque Nacional da Serra Geral (PNSG) está intimamente relacionada a uma
recomendação do Plano de Manejo do Parque Nacional de Aparados da Serra, elaborado em
1982/83. Neste documento, a equipe técnica responsável recomendou a inclusão aos limites
territoriais do PNAS de nascentes de cursos d´água, matas nativas e outros cânions da região
(particularmente do Faxinalzinho, Malacara e Fortaleza), além dos ecossistemas que cruzavam o
mesmo, como forma de assegurar a proteção de uma amostra significativa da flora, fauna,
paisagens e recursos bióticos e abióticos associados à região dos Aparados da Serra (IBAMA,
1998). Para suprir os objetivos de tal recomendação, a alteração dos limites territoriais do PNAS
foi substituída pela criação do Parque Nacional da Serra Geral em 20/05/1992 através do Decreto
nº 531. A área definida por este corresponde a cerca de 17.300 ha, dividida em duas glebas de
tamanhos distintos, mas contíguas ao PNAS, sendo uma ao sul e outra ao norte. O nome do
Parque faz menção à unidade litoestratigráfica da Formação Geológica da Serra Geral.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS E BIÓTICOS

3.2.1

Clima

O estudo do clima da região dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral e áreas
do entorno quanto à Vertente Leste da Serra Geral, baseou-se em dados climáticos de
temperatura, precipitação, umidade relativa, nebulosidade e vento das estações meteorológicas
de: Bom Jesus, localizada na serra gaúcha a 28º 40’ S e 50º 26’ W, com altitude de 1.053 metros;
São Joaquim, no planalto sul catarinense, a 28º 17’S e 49º 55’W com altitude de 1.388 metros; e
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Araranguá, no litoral sul catarinense a 28º 53’S e 49º 31’W, com altitude de 12 metros (Figura
3.2.1-1).
Os dados de Bom Jesus tiveram como fonte as mornais climatológicas do período de 1961 a 1990
do Departamento Nacional de Meteorologia – DNMET - e os de Araranguá e São Joaquim, do
mesmo período, pertencem ao Centro Integrado de Meteorologia e Recursos Hídricos de Santa
Catarina - CLIMERH.
A utilização desses dados se deve à necessidade de caracterizar o clima da região com dados
mais completos e de maior qualidade, tendo em vista possuírem um longo período de coleta (30
anos). Além de apoiar, com a diferença de altitude, a verificação da influência do relevo em alguns
parâmetros meteorológicos, como a temperatura e a precipitação.
Para melhor entender os tipos de tempo local, considerou-se a atuação sazonal dos sistemas
atmosféricos atuantes na região, bem como o efeito do relevo.
Os principais sistemas meteorológicos responsáveis pelos tipos de tempo na região são as frentes
frias, os vórtices ciclônicos, os cavados de baixos e médios níveis, a convecção tropical, os
complexos convectivos de meso-escala (CCM’s) a circulação marítima e os ciclones
extratropicais. Cada sistema possui mais ou menos atuação e intensidade na formação dos tipos
de tempo, de acordo com cada estação do ano.
Inicialmente será caracterizado o clima da região, enfatizando os sistemas atmosféricos que mais
se destacam em cada estação do ano e, por fim, o comportamento de cada parâmetro
meteorológico, e outros fenômenos importantes, correlacionados à modelagem do relevo da
região e os sistemas atmosféricos.
Figura 3.2.1-1: Localização das estações meteorológicas
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3.2.1.1 Dinâmica atmosférica sazonal
a) Verão
No verão, o forte calor, favorece a formação de convecção tropical, principal sistema atmosférico
responsável pelas chuvas de verão. Esse sistema possibilita o desenvolvimento de núcleos de
nuvens muito acentuadas do tipo Cumulonimbus (Nuvens de trovoadas), que geralmente
desenvolvem-se no período da tarde, a partir das 15 horas.
As fortes pancadas de chuva associadas a esse tipo de nuvens, são responsáveis pelos altos
índices de precipitação na região, principalmente em janeiro, conforme mostra a figura 3.2.1-2.

Figura 3.2.1-2: Médias mensais de precipitação
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Já no mês de março, a convecção tropical perde força diminuindo a quantidade e dias de chuvas,
conforme figura 3.2.1-3, mais persistentes na primeira quinzena.
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Figura 3.2.1-3: Médias mensais de dias de chuva

16
14,7
14

14,4

12,1

12

11,4

%

10

12
11,5

10,6

10,2
9,7

11,8

9,4

10,1

9,7
9,2

9,7

9,6

9,5
8,2

8

7,7
7

7,3

7,7

7,6

São Joaquim
Araranguá

7

6

4

2

0
JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

Fonte: DNMET e CLIMERH-1961-1990

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ

mês

b) Outono
É a estação de tempo mais estável do ano na região. Na segunda quinzena de março são
observadas as primeiras incursões de massas de ar polar, que provocam queda acentuada na
temperatura. A partir de abril, os bloqueios atmosféricos, sistema que impedem o deslocamento
das frentes sobre a Região Sul do Brasil, passam a ser muito persistente. Neste caso, as frentes
frias chegam ao Uruguai e/ou sul do Rio Grande do Sul e ficam semi-estacionárias, resultando em
períodos de tempo bom, sem ocorrência de chuva, na região. O mês de abril é o que apresenta
condição de tempo mais estável, com baixos índices pluviométricos para o planalto, e o mês de
maio, para as áreas da Vertente Leste da Serra Geral, conforme figura 3.2.1-1.
Os bloqueios favorecem a ocorrência de grande amplitude térmica, com temperaturas baixas pela
manhã e mais elevadas no início da tarde. Sob a influência desses sistemas, a cada dia, as
temperaturas tornam-se mais elevadas e só declinam quando o bloqueio é desativado e a frente
fria, semi-estacionária sobre o Uruguai e/ou Rio Grande do Sul, avança para nordeste passando
sobre a região.
Esse período de temperaturas mais elevadas, principalmente nos meses de abril e maio, é
conhecido como veranico.
A diferença de pressão formada entre o Anticiclone Polar - centro de massa de ar polar - sobre a
Argentina e o Ciclone Extratropical no oceano, ocasiona ventos com rajadas muito fortes sobre a
região, inicialmente de noroeste e passando a sudoeste. No mês de junho, o tempo muda,
ocorrem mais incursões de massas de ar frio e as frentes frias já começam a tomar características
de inverno.
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c) Inverno
A estação caracteriza-se pelo domínio das massas de ar frio que ocasionam as temperaturas mais
baixas, conforme pode ser observado na figura 3.2.1-4.
Figura 3.2.1-4: Média mensal de temperatura
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O contraste térmico entre as massas de ar frio e tropical, desenvolve uma frente fria, o sistema
atmosférico mais importante na distribuição das chuvas, nessa época do ano, sobre a região,
podendo alcançar a freqüência média de 5 a 7 frentes a cada mês, sendo julho o de maior número
de passagens frontais.
Outros sistemas atmosféricos como os vórtices, os cavados, os complexos e a circulação
marítima atuam com razoável freqüência nessa época do ano, sobre a região. Entre todos, os
vórtices e os complexos convectivos de meso-escala, são os que apresentam maior instabilidade
podendo ocasionar tempestades localizadas.
Os primeiros podem atuar durante todo o período, mas os CCM’s são persistentes apenas entre a
segunda quinzena de agosto e a primeira de outubro, e responsáveis pelo elevado volume de
chuvas que ocorre nesse período.
Os complexos são aglomerados de trovoadas que se formam, em sua maioria, sobre o norte da
Argentina durante a madrugada e deslocam-se rapidamente para leste/nordeste, atingindo a
região no início da manhã, com pancadas de chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas, granizo
isolado e rajadas de ventos fortes.
A intensa dinâmica atmosférica do período de inverno sobre a região ocasiona mudanças bruscas
nas condições de tempo. Antes da chegada dos sistemas atmosféricos – a maior parte da
instabilidade é proveniente do sul -, os ventos sopram do quadrante norte, a temperatura sobe, e a
pressão atmosférica e a umidade relativa do ar diminuem. Com a sua chegada, os ventos viram
bruscamente, geralmente com rajadas fortes, ocorrem chuvas, a temperatura declina e a pressão
e a umidade sobem. Mas na retaguarda do sistema instável, de modo geral, surge um anticiclone
polar - centro de ação da massa de ar frio.
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Quando instalado sobre a região, este sistema ocasiona tempo estável, com predomínio de céu
claro e acentuado declínio de temperatura, favorecendo a ocorrência de geada. Em condições
semelhantes, pode ocorrer neve, desde que ocorra queda acentuada na temperatura pela
advecção do ar frio proveniente do anticiclone polar, quando este, encontra-se com forte
intensidade sobre a Argentina. As baixas temperaturas e ainda a nebulosidade baixa do sistema
frontal, em deslocamento para o oceano, favorecem a precipitação de neve sobre a região.
Quando os anticiclones polares deslocam-se sobre o oceano, há predomínio de ventos de sudeste
a leste na região, transportando muita umidade e deixando o tempo fechado, com visibilidade
reduzida por névoa úmida, nevoeiro e nebulosidade baixa do tipo stratus que podem manter-se
por mais de 24 horas, principalmente na Vertente Leste da Serra Geral.

d) Primavera
É quando o tempo começa a voltar à estabilidade, embora o início de outubro seja muito instável,
por influência dos CCM’s, mais susceptíveis de ocorrer quando a pressão atmosférica diminui
muito sobre a região do Paraguai.
A partir da segunda quinzena, com o enfraquecimento dos CCM’s e a pouca atuação das frentes
frias e demais sistemas atmosféricos, o volume de chuvas diminui significativamente em relação
aos meses de agosto e setembro, conforme figura 3.2.1-2, mas ainda há presença de muitas
nuvens sobre a região (Figura 3.2.1-5).
Isso se deve a passagem de frentes frias sobre o oceano sem ocasionar chuva significativa na
região de Aparados da Serra e Vertente Leste da Serra Geral.

Figura 3.2.1-5: Médias mensais de nebulosidade

8

7

6

Nebulosidade %

5
São Joaquim
Bom Jesus
Araranguá

4

3

2

1

0
JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.
Mês

Fonte: DNMET e CLIMERH1961-1990

AGO.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ

3-9

Nesta estação, o tempo mais estável ocorre entre a segunda quinzena de novembro e a primeira
de dezembro, ocasionando diminuição da precipitação, da nebulosidade e da umidade relativa,
principalmente na Vertente Leste da Serra Geral.

3.2.1.2 Comportamento dos parâmetros meteorológicos e de outros fenômenos importantes
na região
a) Temperatura
É um parâmetro meteorológico que sofre a influência das massas de ar e da altitude da região.
Durante o dia, as mínimas ocorrem próximo ao nascer do sol e as máximas por volta das 14:00
horas.
No verão, as mínimas variam, em média, de 12 a 13°C no planalto, e de aproximadamente 15 a
16°C na Vertente Leste, e as máximas em média de 22 a 23°C e de 26 a 27°C, sendo os meses
de janeiro e fevereiro os mais quentes; e no inverno, as mínimas variam, em média de 6 a 8°C no
planalto e de 9 a 11°C na Vertente Leste, e as máximas, em média, de 15 a 17ºC e de 20 a 21°C,
respectivamente.
Dependendo da intensidade e permanência de uma massa de ar sobre a região, ocorrem
episódios de temperaturas extremas. Sob influência de uma massa tropical atuando por vários
dias, geralmente em situação de bloqueio atmosférico, as temperaturas sobem dia-a-dia, atingindo
médias inéditas.
Nesses casos, as máximas extremas ocorrem quando a frente fria, que estava semi-estacionária
sobre o Uruguai e/ou Rio Grande do Sul, começa a avançar para nordeste ou para o oceano.
Esses episódios podem ocorrer em qualquer época do ano, mas são mais evidentes no verão,
quando as massas de ar tropicais são, por natureza, mais intensas.
Por outro lado, sob domínio de uma massa de ar polar de forte intensidade, geralmente quando o
anticiclone polar estiver sobre o continente, as temperaturas declinam significativamente na região
e o frio torna-se mais intenso.
Como a temperatura sofre influência do relevo, na região do planalto, pode ocorrer temperatura
negativa de abril a novembro, sendo as mais baixas entre julho a agosto. Já na Vertente Leste, o
frio mais intenso, com temperaturas negativas, ocorre no trimestre junho – julho – agosto (Figura
3.2.1-6).
No período em que o fenômeno La Niña está atuando, esses episódios de frio intenso passam a
ser mais persistentes.
Dependendo da intensidade e persistência da massa de ar frio, ocorre uma “onda de frio”, com
seqüência de dias sob temperaturas negativas, resultando em nevascas e geadas fortes sobre a
região, como a ocorrida em julho de 2000.
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Figura 3.2.1-6: Temperatura mínima absoluta
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b) Umidade Relativa
Este parâmetro meteorológico varia conforme a massa de ar que está atuando sobre a região. É
normalmente, máxima ao amanhecer e diminui gradativamente com o aumento da temperatura,
ocorrendo a mínima por volta das 14:00 horas. No entanto, essa dinâmica pode mudar
bruscamente, quando uma frente fria ou outro sistema instável passa sobre a região, durante o
dia, no inverno; os ventos do quadrante sul, originários da massa polar, são intensos e secos e
ocasionam um declínio acentuado na umidade.
Nesse caso, esse declínio da umidade pode ocorrer mesmo na madrugada e, dependendo da
persistência do vento sul, a umidade permanece baixa durante o dia inteiro. Já quando os
anticiclones polares passam sobre o oceano, originando ventos de sudeste a leste, a umidade fica
alta durante o dia, enquanto persistir a atuação desses ventos.
Sazonalmente, os meses mais propícios à variação brusca de umidade durante o dia são abril e
maio, especialmente quando ocorrem bloqueios atmosféricos. Nesse caso, ao anoitecer, o ar
torna-se saturado e a umidade permanece alta até as primeiras horas da manhã, para logo em
seguida declinar subitamente, ficando muito baixa, às vezes inferior a 30%, entre o fim da manhã
e parte da tarde.
Condições semelhantes ocorrem entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de
dezembro, principalmente na Vertente Leste, onde a umidade declina bastante, conforme figura
3.2.1-7.

3-11

Figura 3.2.1-7: Médias mensais de umidade relativa
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c) Precipitação
É um parâmetro meteorológico que reflete o estado físico da atmosfera. Na região de Aparados da
Serra e na Vertente Leste, os maiores volumes de chuva ocorrem no verão e entre o final do
inverno e início da primavera, períodos de tempo instável. Por outro lado, os menores índices
pluviométricos, ocorrem no outono e no fim da primavera, períodos de tempo estável.
Outro fator importante na variação da intensidade da precipitação é a modelagem do relevo. Na
região, o volume pluviométrico é maior sobre o planalto, conforme figura 3.2.1-2.
No verão, a chuva ocorre em forma de pancadas associadas a trovoadas isoladas, geralmente
entre o final da tarde e início da noite, devido ao efeito do processo convectivo originado pelo
calor.
A intensidade das pancadas depende da instabilidade atmosférica. Neste caso, quando uma
frente fria passa sobre o oceano, no litoral da Região Sul, a convecção tropical, que torna-se mais
ampla sobre a região dos Aparados da Serra e Vertente Leste, favorece a ocorrência de
tempestades isoladas, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro.
No outono, estação de maior estabilidade, a precipitação diminui significativamente. O tipo
predominante é chuva fraca ocasionada por áreas de instabilidade associadas a frente fria quando
estas passam pelo oceano; mesmo assim, são chuvas irregulares.
A escassez de chuvas pode ocasionar pequenas estiagens na região de Aparados da Serra e
Vertente Leste quando, por influência de bloqueios atmosféricos, as frentes frias ficam semiestacionária sobre a o Uruguai e/ou Sul do RS. O mês de abril é o mais seco para as áreas do
planalto, e o de maio para as áreas da Vertente Leste.
Apesar da predominância de chuvas fracas e irregulares, nessa época do ano, outras mais fortes
poderão ocorrer associadas aos vórtices ciclônicos (baixa pressão atmosférica em médios de
altos níveis) ou à passagem de frente fria após o bloqueio atmosférico perder força, sendo mais
evidentes sobre o planalto, conforme figura 3.2.1-8, e nos anos de El Niño.
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Figura 3.2.1-8: Precipitação – altura máxima em 24 hs
250

200

150
(mm)

São Joaquim
Bom Jesus
Araranguá
100

50

0
JAN.

FEV.

MAR.

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

OUT.

NOV.

DEZ.

mês

Fonte: DNMET e CLIMERH1961-1990

No inverno, durante o mês de julho, a quantidade de precipitação aumenta sobre o planalto, mas
declina na Vertente Leste. Esse fato denuncia o predomínio de chuvas frontais. Como as frentes
deslocam-se de sudoeste para nordeste, quando avançam sobre a serra gaúcha ganham força
devido à ascensão do ar úmido pela encosta (efeito barlavento). Na Vertente Leste chove menos
porque o ar desce a escarpa da serra tornando-se estável (efeito sotavento).
Os meses de agosto e setembro são muito instáveis e o maior volume de chuvas em toda a região
está associado aos CCM’s. Estas ocorrem em forma de pancadas fortes acompanhadas de
trovoadas, granizo isolado e rajadas de ventos fortes, geralmente no início da manhã; no decorrer
do dia, o sistema perde força, e elas diminuem a intensidade. Esse tipo de tempo torna-se bem
mais instável e mais persistente em períodos de El Niño, aumentando os riscos de temporais.
No início da primavera, o tempo ainda é bem instável por influência dos CCM’s. A partir da
segunda quinzena de outubro, o volume pluviométrico vai diminuindo, apresentando menores
índices entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de dezembro. Neste período,
ocorrem pequenas estiagens, já que a insolação é intensa (nessa época ocorrem os mais longos
dias do ano).

d) Vento
É um parâmetro meteorológico originário nos anticiclones (alta pressão) e que converge para os
ciclones (baixa pressão).
Os ventos predominantes sobre a região são originados no Anticiclone Semi-fixo do Atlântico Sul
situado nas proximidades do Trópico de Capricórnio, geralmente atraídos para a “Baixa do Chaco”
na região do Paraguai e, devido à escarpa da Serra Geral, sofrem desvios e predominam de
sudoeste seguidos por sudeste na Vertente Leste, conforme mostra a figura 3.2.1-9 dos ventos
predominantes em Araranguá.
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Figura 3.2.1-9: Predominância da direção do vento em Araranguá
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No planalto Sul Catarinense, os ventos predominam de nordeste em Lages, de acordo com
estudos efetuados por Monteiro (2001), e de norte seguido de nordeste em São Joaquim .

Figura 3.2.1-10: Predominância da direção do vento em São Joaquim
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A convergência dos ventos predominantes de sudoeste a sudeste na Vertente Leste, e de
nordeste a noroeste no Planalto Sul Catarinense, devido à “baixa do chaco” no Paraguai, resulta
em ventos predominantes de leste a nordeste na região dos Aparados da Serra, que tendem a ser
fracos no período noturno e matutino e moderados com rajadas ocasionais à tarde.
Os ventos que formam a segunda predominância são originados nos anticiclones polares após
estes transporem os Andes, ou seja, quando estão sobre a Argentina, sendo mais fortes e frios.
No decorrer do ano, os ventos sobre os planaltos são mais fortes em relação às áreas da Vertente
Leste e durante o inverno e a primavera, há aumento significativo na intensidade dos ventos,
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devido às constantes passagens de frentes frias e à formação de CCM’s sobre a Região Sul,
conforme a figura 3.2.1-11.
Figura 3.2.1-11: Velocidade do vento
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O fluxo dos ventos associados ao sistema atmosféricos ocorre da seguinte forma: antes da
chegada de um sistema, sopram de leste a nordeste, às vezes de norte a noroeste, são mais
duradouros e apresentam rajadas máximas de 50 a 60 km/h nos planaltos e de 40 a 50km/h na
Vertente Leste; na passagem do sistema, passam a soprar de sudoeste a sul e, em geral, são
intensos, podendo apresentar rajadas momentâneas de 70 a 80km/h associadas à trovoadas.
A medida em que o sistema desloca-se para o nordeste (trajetória mais comum), os ventos
passam a soprar de sudeste, com intensidade fraca pela manhã e moderada (aproximadamente
30 km/h) à tarde; logo em seguida, voltam a manter o fluxo predominante conforme descrito
acima.
Em casos excepcionais, as rajadas podem superar os 100 km/h e quase sempre ocorrem quando
há formação de Ciclone Extratropical - baixa pressão acentuada - sobre o oceano, no litoral do
Uruguai e Rio Grande do Sul, no outono. Outro sistema que favorece a ocorrência de ventos
fortes são os complexos convectivos, entre o final do inverno e o início da primavera.

e) Nebulosidade
A quantidade e os tipos de nuvens variam muito a cada estação do ano, devido aos diversos
sistemas atmosféricos que atuam na região.
No verão, a nebulosidade é menor pela manhã, mas o processo convectivo, originado pelo calor
da tarde, produz aumento de nuvens, deixando o céu nublado do meio da tarde até o início da
noite. As nuvens predominantes são do tipo cumulus e cumulonimbus.
No outono, com tempo mais estável, há períodos de tempo aberto com poucas nuvens durante o
dia e formação de nuvens baixas durante a noite e início da manhã, devido ao aumento da
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umidade noturna. A maior nebulosidade vai ocorrer associada a sistemas instáveis como as
frentes frias, mas mesmo assim, estes tendem a deslocar-se sobre a Região Sul com rapidez.
No inverno, os sistemas atmosféricos são muito dinâmicos, ocorrendo tempo fechado com muitas
nuvens quando estes passam sobre a região, mas abrindo sob domínio das massas polares.
Como este domínio é mais duradouro em relação ao tempo de cobertura das nuvens associadas
aos sistemas, a média mensal de nuvens acaba sendo baixa, como é o caso do mês de julho,
conforme figura 3.2.1-4. A partir da segunda quinzena de agosto, há um aumento considerável na
cobertura de nuvens devido principalmente à atuação dos CCM’s, que deixa o céu encoberto
durante o dia inteiro.
Na primavera, o mês de outubro apresenta uma cobertura de nuvens considerável, ainda por
maior influência dos CCM´s. Entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de dezembro, o
tempo volta a ficar estável, com períodos de tempo bom, resultando em diminuição de
nebulosidade média, especialmente na Vertente Leste, como pode ser visto na figura 3.2.1-5.
f) Névoa e nevoeiro
São fenômenos atmosféricos formados pela estabilidade atmosférica. Distinguem-se névoa e
nevoeiro pelo índice de umidade relativa do ar e pela visibilidade horizontal.
•

 

Nome genérico dado aos litometeoros quando a visibilidade é reduzida. Por definição, quando a
umidade relativa cai a menos de 80%, a névoa passa a denominar-se névoa seca. Este fenômeno
produz um véu uniforme sobre a paisagem, modificando as cores. Adquire uma tonalidade
amarela ou avermelhada quando visto de encontro a um fundo claro (sol, nuvens no horizonte,
etc).
No Brasil, a névoa seca tem origem principal numa mistura de fumaça das queimadas com
poeiras levantadas pelos ventos, durante os meses sem chuva.
A densidade da névoa seca próxima ao solo aumenta com o aumento da estabilidade do ar.
Portanto, na região de Aparados da Serra e Vertente Leste, esse fenômeno atmosférico é mais
persistente e de maior intensidade nos meses de abril e maio e entre a segunda quinzena de
novembro e primeira de dezembro, durante as tardes. A queimada o intensifica, ocasionando
visibilidade bastante reduzida.
•





Fenômeno semelhante à névoa seca. Ocorre com mais freqüência no período noturno, produzindo
um véu uniforme de cor azulada, quando a umidade relativa do ar for igual ou superior a 80%.
Na região de Aparados da Serra e Vertente Leste, ocorre com mais freqüência em situações préfrontais, após a dissipação de nevoeiro e nas épocas de maior estabilidade atmosférica, como o
outono e entre a segunda quinzena de novembro e primeira de dezembro.
•

 

É um aglomerado de gotículas de água em suspensão na atmosfera, diferindo-se de uma nuvem
apenas por formar-se junto à superfície. Caracteriza-se por visibilidade horizontal inferior a 1.000
metros e umidade relativa do ar alta, geralmente acima de 97%.
Na região de Aparados da Serra e Vertente Leste, esse fenômeno ocorre em todas as estações
do ano, mais freqüentemente no período noturno, conforme tabela 3.2.1-1.
No verão, sua ocorrência é pequena, manifestando-se apenas ao amanhecer quando ocorre
pancada de chuva no dia anterior. Forma-se geralmente nas baixadas e nos cânions, mas dissipase rapidamente e a visibilidade fica excelente.
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No outono, devido à estabilidade atmosférica, sua ocorrência é maior, quase diária, principalmente
em caso de bloqueios atmosféricos, e são mais persistentes sobre as baixadas e cânions.
Formam-se ao entardecer e persistindo até boa parte da manhã do dia seguinte.
No inverno, a formação desse fenômeno é mais habitual em situação pré-frontal. Ocorre entre a
madrugada e início da manhã, quando uma frente fria encontra-se em deslocamento sobre o
Uruguai e o Rio Grande do Sul. Por outro lado, quando ocorre a circulação marítima, ou seja,
persistência de ventos de sudeste e leste em situação pós-frontal, a umidade aumenta muito na
Vertente Leste, adentrando nos cânions e formando nevoeiros densos que causam visibilidade
muito reduzida, chegando a menos de 100 metros. Estes ocorrem principalmente nos meses de
junho e agosto, após a passagem de uma frente fria, e manifestam-se a qualquer hora do dia,
embora sejam mais comuns no período noturno.
A primavera apresenta melhores condições de formação de nevoeiro entre a segunda quinzena
de novembro e primeira de dezembro, mesmo assim de forma isolada, ao amanhecer.
Tabela 3.2.1-1. Períodos de formação de nevoeiros em 24 horas
Estação

1

2

3

4

Verão

5

6

7

n

n

Outono

n

n

n n

n n

n

Inverno

n

n

n n

n n

n

n n

n

primavera

8

9

n n

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

g) Fumaça
É uma concentração de minúsculas partículas resultantes da combustão incompleta que reduz a
visibilidade horizontal a menos de 5 km.
Na Região Sul do Brasil, ocorre com mais freqüência no outono, especialmente nos meses de
abril e maio, quando o tempo fica mais estável: após a ocorrência de geadas e com baixa
umidade no solo, a vegetação torna-se ressequida favorecendo a ocorrência de queimadas,
principalmente no período da tarde, quando a umidade do ar está mais baixa e torna-se um aliado
importante.
Além das condições da vegetação e da umidade do ar e do solo, o vento é um elemento
significativo na propagação do fogo: os de leste a nordeste são os mais favoráveis por serem mais
quentes e ocorrerem antes da chegada dos sistemas atmosféricos produtores de chuva.
Outro período favorável à ocorrência de fumaça procedente de queimadas na região é o que vai
da segunda quinzena de novembro até a primeira de dezembro. Embora ocorram pequenas
estiagens, os riscos de queimadas são menores já que a vegetação não sofre a queima
ocasionada pela geada. Constata-se que em anos de La Niña a estabilidade é mais persistente e
os riscos de incêndios ficam mais evidentes.
h) Neve
É um fenômeno meteorológico restrito às latitudes temperadas e polares ou às grandes altitudes
da faixa intertropical, desempenhando um importante papel no regime dos rios, na preservação
dos solos e no balanço térmico (albedo). É também um fenômeno ímpar da natureza que deve ser
aproveitado como potencial atrativo turístico nesta região.
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Os municípios de Vacaria, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Cambará do Sul, São Francisco
de Paula e Jaquirana, compõem as áreas mais nivosas da serra gaúcha, com ocorrência entre 1 a
4 dias ao ano. Já na Vertente Leste da Serra Geral, a ocorrência cai para 0,5 a 1 dia ao ano.

3.2.2

Geologia

A geologia da região dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral será abordada
neste capítulo inicialmente através da história de sua evolução geológica. Após isso, serão
caracterizadas as províncias geológicas presentes, os aspectos relativos às unidades
litoestratigráficas e, por fim, os aspectos estruturais da área. Todas as características
mencionadas anteriormente poderão ser melhor visualizadas no Mapa Geológico elaborado
(Anexo 1).

3.2.2.1 A evolução geológica da paisagem
De certa forma, pode-se dizer que a história de evolução geológica das paisagens da região onde
hoje se encontram os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral iniciou-se com o
surgimento do Planeta Terra, no entanto é impossível para a Geologia afirmar com precisão em
que instante do tempo geológico ela originou-se. O que se sabe é que, no final do processo de
resfriamento e diferenciação da Terra como planeta primitivo, um número muito grande de
porções continentais, separadas por oceanos recém originados e ainda de água doce, formava
esse mundo primordial. As únicas formas de vida existentes eram as bactérias e as algas
unicelulares. Esse foi o panorama que caracterizava a Terra durante os Éons Hadeano e
Arqueano.
Com o passar do tempo, o que se imagina é que, em alguma época pós-Arqueana, teve início o
mecanismo de Tectônica de Placas. Com este mecanismo, as diversas porções continentais eram
empurradas e colidiam umas com as outras, conforme a criação e espalhamento do assoalho
oceânico, criando continentes maiores e diminuindo, ao mesmo tempo, o número dos existentes.
Há aproximadamente 600 milhões de anos, durante o Proterozóico Superior, uma série de
colisões entre antigos continentes, ou crátons, durante o chamado Ciclo Brasiliano, deu origem a
um supercontinente, o Gondwana, que aglutinava em um único ancestral as atuais terras
correspondentes a América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia, e se localizava no
Hemisfério Sul do planeta, junto ao Pólo Sul.
Durante o período Carbonífero, há aproximadamente 300 milhões de anos, iniciou-se no
Gondwana a formação de uma grande bacia sedimentar, conhecida hoje como Bacia Sedimentar
do Paraná, abrangendo uma área de 1.200.000 km2 e estendendo-se desde o Mato Grosso até o
Rio Grande do Sul, no Brasil, e até a Argentina, Uruguai e Paraguai. A região onde se encontram
os Parques de Aparados da Serra e Serra Geral está localizada sobre esta bacia, cuja evolução
no tempo geológico está diretamente relacionada à formação das paisagens ali existentes. Os
sedimentos acumulados na bacia tornaram-se camadas de rochas sedimentares que, juntamente
com os fósseis preservados pelas camadas, permitiram contar grande parte da história evolutiva.
Após a formação do Gondwana, os movimentos de deriva continental da sua placa tectônica
fizeram com que migrasse em direção ao Hemisfério Norte, onde havia se formado outro
supercontinente, a Laurásia, com terras do que é hoje a Europa, Ásia e América do Norte. No
início do período Permiano, ha 290 milhões de anos, iniciou-se o processo de colisão continental
entre o Gondwana e a Laurásia, que culminou com a formação de um único e gigantesco
continente, aglutinando todas as massas continentais emersas do planeta, a Pangéia (do grego
pan=todo; gea=terra).
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Durante o período Jurássico, ocorreu na Pangéia a formação de um dos maiores desertos de que
se tem registro na história do planeta, o deserto Botucatu, que se estendia por quase toda a
região sul, cobrindo completamente a Bacia do Paraná. Este deserto marcou o clímax da evolução
da Pangéia e originou a formação conhecida atualmente como Formação Botucatu, constituída de
arenitos bastante porosos, é de extrema importância atualmente, por abrigar um dos maiores
reservatórios de água subterrânea do planeta, o denominado Aqüífero Botucatú.
Ao final do Jurássico e início do Cretáceo, há cerca de 132 milhões de anos, a Pangéia começou
a se fragmentar em continentes menores, iniciando a separação dos atuais continentes da
América do Sul e da África. Enormes fissuras e zonas de falha se formaram na crosta do
continente, dando início a um processo de vulcanismo de fissuras que extravasou volumes
colossais de lavas, as quais, depositadas sobre as areias do deserto Botucatú, cobriram grande
parte da Bacia Sedimentar do Paraná. Os sucessivos derrames ocorridos foram os responsáveis
pela formação das rochas basálticas e riodacíticas que constituem hoje a Formação Serra Geral.
A evolução desta formação, com suas características litológicas e estruturais, é a principal
responsável pela criação das excepcionais paisagens encontradas hoje na região dos Parques
Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, representadas pelos cânions da região.
A continuidade do vulcanismo e o alargamento das fissuras deram espaço à formação de um novo
oceano, o atual Atlântico, cujo assoalho cresce ainda hoje a uma taxa de 3 cm/ano, afastando
cada vez mais a América do Sul da África. A completa separação destas só ocorreu no final do
Cretáceo, ha 65 milhões de anos, quando se efetivou a atual configuração continental e os
movimentos de deriva dos continentes pela tectônica de placas. Desde então, a erosão da
escarpa da Serra Geral, através dos processos da dinâmica superficial, fez com que a mesma
recuasse de sua posição inicial, localizada no extremo leste dos estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, para a configuração que conhecemos hoje. Prova disso são o Morro da Guarita,
em Torres/RS, e os diversos morros testemunhos existentes na planície costeira, que ainda
resistem aos processos erosivos e indicam que em algum momento no tempo geológico as
escarpas estavam naquele lugar. Os sedimentos gerados nos processos de erosão ocorridos
desde o início da abertura do Oceano Atlântico vêm sendo depositados junto à costa atual, na
bacia sedimentar conhecida como Bacia de Pelotas.
Entretanto, a morfologia costeira atual só foi delineada a partir dos últimos 400 mil anos, no
período Quaternário. Neste período, quatro grandes processos de flutuação do nível do mar
controlaram a deposição e erosão de sedimentos costeiros, na forma de sucessivos depósitos do
tipo laguna-barreira. Anteriormente, o clima frio e seco existente, devido a uma glaciação que
atingia todo o planeta, fez com que a concentração de água nas geleiras causasse o
rebaixamento do nível dos oceanos. No sul do Brasil, o nível do Oceano Atlântico chegou a estar
mais de 70 metros abaixo do atual, e a linha de costa recuou mais de 100 km para leste da
posição atual, deixando exposta grande parte da plataforma continental. Há cerca de 400 mil
anos, o aumento das temperaturas provocou o degelo das geleiras e a conseqüente elevação do
nível dos oceanos, mudando substancialmente a paisagem. Após a primeira transgressão marinha
ocorreram ainda outros três ciclos de diminuição e elevação do nível do Oceano Atlântico. A
segunda transgressão ocorreu ha 325 mil anos; e a terceira e quarta, respectivamente, ha 120 mil
e ha 5 mil anos. Os depósitos sedimentares que definiram a morfologia da Província Costeira
atual, e, portanto, a paisagem que conhecemos hoje na região baixa dos parques de Aparados da
Serra e Serra Geral, foram originados durante essas transgressões e regressões do nível do mar.
É importante salientar que o recuo e a conseqüente evolução das escarpas da Serra Geral
continuam mesmo nos dias de hoje, da mesma forma que vem ocorrendo ha 65 milhões de anos.
Esses são processos lentos, pouco perceptíveis na escala de observação humana, mas que ao
longo do tempo geológico têm efeito determinante na construção da paisagem. Toda vez que
ocorre a queda ou tombamento de um bloco de rocha, e a cada escorregamento de encosta, uma
parte da história de evolução da paisagem está sendo contada.
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3.2.2.2 As províncias geológicas
A região dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral abrange duas Províncias
Geológicas, a Província Paraná e a Província Costeira.
A Província Costeira é constituída predominantemente por depósitos arenosos, síltico-argilosos,
argilosos e ocasionalmente conglomeráticos que, fracamente consolidados ou inconsolidados,
constituem acumulações coluviais, fluviais, lacustres, eólicas e marinhas. Suas idades variam
desde o Pleistoceno até o Holoceno. Fisiograficamente, a Província Costeira confunde-se com o
Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares, subdividido com base nas acumulações
que o compõem, nas regiões geomorfológicas da Planície Costeira Interna e Planície Costeira
Externa (ver item 3.2.3 – Geomorfologia).
A Província Paraná abrange a maior parte da área da região dos Parques de Aparados da Serra
e Serra Geral e coincide com a Bacia Sedimentar do Paraná, sendo constituída pelas formações
Serra Geral e Botucatú, ambas pertencentes ao Grupo São Bento. Fisiograficamente, pertence ao
Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, do qual a região geomorfológica
presente na área é o Planalto das Araucárias.

3.2.2.3 A estratigrafia
A região de interesse deste trabalho, que inclui a área dos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral e seu entorno, é formada por unidades litoestratigráficas de idades jurássica e
cretácea, e por unidades correspondentes a acumulações recentes ocorridas no Pleistoceno e
Holoceno. Essa estratigrafia pode ser melhor visualizada no Mapa Geológico da área de interesse
(Anexo 1). As unidades jurássicas e cretáceas pertencem ao Grupo São Bento e são
representadas pelas Formações Botucatú e Serra Geral, sendo esta última subdividida segundo o
caráter ácido ou básico das rochas da formação. As unidades pleistocênicas e holocênicas
pertencem ao Grupo Patos e constituem unidades de acumulações eólicas, lagunares e colúvioaluvionares recentes.
A seguir serão apresentadas as principais características das unidades litoestratigráficas
presentes na área dos Parques Nacionais
a) Formação Botucatu
A Formação Botucatu está localizada principalmente no sopé da escarpa do planalto basáltico. A
posição estratigráfica de seus afloramentos é intermediária às Formações Rio do Rastro e Serra
Geral. Embora não haja afloramentos da Formação Rio do Rastro na área, o contato entre esta e
a Formação Botucatú é discordante e delimita aproximadamente a transição entre as Eras
Paleozóica e Mesozóica. O contato superior da Formação Botucatu se dá com a Formação Serra
Geral e também ocorre de maneira discordante.
A Litologia da Formação Botucatu é caracterizada por arenitos finos a médios, com estruturas
típicas de deposição eólica. A seleção dos grãos pelo vento varia de regular a boa, o que confere
aos mesmos granulometria uniforme e grande porosidade. Os arenitos apresentam coloração
vermelha e rosa, por vezes esbranquiçada. São arenitos normalmente bimodais, quartzosos e que
apresentam grãos bastante arredondados, devido ao retrabalhamento dos sedimentos pela ação
do vento. A cor e cimentação dessas rochas é conferida pela impregnação por óxidos de ferro.
Em alguns locais, os arenitos da Formação Botucatu apresentam-se silicificados devido a
processos secundários recentes, que produziram a dissolução dos grãos detríticos de quartzo e
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precipitaram calcedônia. Estes processos ocorreram devido a variações nas condições físicoquímicas do meio, por sua vez decorrentes de variações do nível freático.
Pode-se dizer que a principal característica da Formação Botucatué a ausência de variação
litológica. Esta formação constitui uma monótona sucessão de corpos onde persistem, de modo
geral, as mesmas propriedades texturais, estruturais e mineralógicas, constituindo um
empilhamento de cunhas arenosas que apresentam prolongamento maior na direção do vento
predominante na época de sua formação. A estratificação cruzada tangencial de médio a grande
porte é a feição mais comum dos arenitos desta unidade.
b) Formação Serra Geral
A maior parte da região e quase a totalidade da área dos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral encontra-se sobre a unidade litoestratigráfica da Formação Serra Geral
(Figura 3.2.2-1). Estratigraficamente, esta encontra-se no topo do Grupo São Bento, tendo seus
contatos inferiores com a Formação Botucatu.
Figura 3.2.2-1: Sucessão de derrames vulcânicos da Formação Serra Geral
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A Formação Serra Geral é constituída por uma sucessão de corridas de lavas de composição
eminentemente básica na sua seqüência inferior e ácida na seqüência superior. Como
contrapartes hipabissais ocorrem diques, sills e corpos irregulares de diabásio. Corpos de arenitos
eólicos da Formação Botucatu, os chamados arenitos interderrames, ou intertraps, ocorrem
entremeados nas lavas e até mesmo interdigitados com os derrames basais da formação.
A espessura do pacote de derrames é extremamente variável e as maiores ocorrem justamente
na região dos Aparados da Serra, com valores entre 700 e 1.000 metros. A espessura do pacote
da seqüência ácida superior também varia bastante, de alguns metros até centenas.
Litologicamente, a seqüência de rochas básicas a intermediárias da Formação Serra Geral, como
uma das unidades litoestratigráficas de mapeamento da formação de mesmo nome, é composta
por rochas pertencentes a 3 grandes grupos: basaltos, andesitos e basaltos com vidro.
Associados a esta unidade encontram-se ainda intercalações de arenitos interderrames e tipos
litológicos subordinados, como brechas basálticas e sedimentares, e corpos hipabissais na forma
de diques e sills. As principais características desses grupos são descritas a seguir:
•

•

•

Basaltos: as rochas basálticas sãs apresentam coloração variando de cinza-escuro a
negra, com tonalidades esverdeadas. Quando alteradas, apresentam coloração em
tons verde, castanho-avermelhado e castanho-claro. As colorações escuras devem-se
principalmente à granulação fina e à abundância de minerais ferromagnesianos,
opacos e vidros. Como características texturais, os basaltos geralmente apresentam-se
afaníticos, e menos comumente faneríticos, finos a médios, mostrando-se muito
raramente porfiríticos. Estruturas vesículo-amigdaloidais são bastante comuns e capas
de alteração limonítica são características. Apresentam texturas típicas de rochas
efusivas, tais como intersertal, intergranular e porfirítica. Os principais minerais
constituintes das rochas são os plagioclásios e piroxênios. O plagioclásio é a
labradorita, podendo variar a andesina, e ocorre em cristais euédricos a subédricos,
com maclas freqüentes Albita e Carlsbad, alterando-se para sericita e epídoto em
diferentes proporções. O piroxênio destas rochas é da variedade augita e/ou pigeonita,
apresentando-se como grãos subédricos a anédricos, podendo apresentar coroas de
reação para hornblenda, alterando-se para clorita. São comuns nos basaltos
agregados intersticiais constituídos por quartzo, calcedônia, plagioclásio mais sódico,
feldspato potássico e clorita. Ocorrem amígdalas preenchidas por carbonatos, zeólitas,
quartzo, calcedônia e minerais argilosos de coloração esverdeada. A biotita ocorre em
raros cristais anédricos. Os minerais acessórios mais comuns são a apatita, os opacos
e o zircão.
Andesitos: estas rochas são bastante semelhantes, macroscopicamente e
microscopicamente, aos basaltos. Apresentam, no entanto, um variação no teor de
anortita do plagioclásio, situando-o no campo da andesina. A hornblenda ocorre em
maior percentagem, mas não ultrapassa 10% do total de minerais da rocha.
Basaltos com vidro: esta denominação foi atribuída às rochas básicas que
apresentam vidro na matriz em percentagens entre 5 e 25%. São rochas maciças e de
coloração negra. A textura típica é hialopilítica, na qual o vidro ocupa os espaços
intersticiais entre os microcristais da rocha. São rochas afaníticas constituídas por
micrólitos euédricos a subédricos de plagioclásio e microcristais tabulares de augita
e/ou pigeonita circundados por uma matriz vítrea. O vidro apresenta-se, em alguns
casos, sofrendo processos de desvitrificação, alterando-se freqüentemente para
argilominerais e clorita. O plagioclásio apresenta composição entre os termos
labradorita e andesina, observando-se, em algumas rochas, agregados intersticiais de
quartzo e feldspato intercrescidos em espaços intergranulares não preenchidos por
vidro.
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•

•

•

•

Brechas vulcânicas: ocorrem freqüentemente associadas aos derrames básicos. Sua
matriz é de natureza vulcânica ou vulcanossedimentar, podendo ser de base ou de
topo de derrame. Estas rochas não foram encontradas associadas à seqüência ácida
de topo da Formação Serra Geral. São constituídas de fragmentos angulosos de
basalto, intensamente vesiculares, imersos em matriz de origem vulcano-sedimentar e,
em alguns casos, exclusivamente de origem vulcânica. Fragmentos de rocha arenítica
podem ser encontrados, denotando o envolvimento de rochas sedimentares já
consolidadas no processo de brechação. Nas brechas que possuem matriz vulcânica,
a distinção entre os fragmentos de basalto e a matriz fica dificultada. No entanto, os
contornos dos fragmentos tornam-se mais nítidos à medida que aumenta a alteração
da rocha.
Brechas sedimentares: da mesma forma que as brechas vulcânicas, ocorrem
associadas principalmente aos derrames básicos inferiores. São denominadas
sedimentares por apresentarem matriz de origem sedimentar. Constituem-se de
fragmentos angulosos de basalto vacuolar e de arenito, imersos em matriz sedimentar
arenosa composta por quartzo, feldspatos e raros minerais micáceos, semelhante aos
arenitos interderrames. A matriz é geralmente impregnada por óxidos de ferro, dando à
rocha coloração avermelhada.
Arenitos interderrame: estes arenitos constituem camadas descontínuas de arenitos
eólicos, raramente fluviais, interpostas entre os derrames basálticos, representando a
persistência das condições desérticas que deram origem à Formação Botucatú. São
dotados de estratificação cruzada tangencial de médio a grande porte e granulação
média a fina, sendo seus grãos subarredondados e foscos, extremamente quartzosos
e cimentados por óxido de ferro ou sílica. Geralmente encontram-se associadas a
estas intercalações arenosas algumas intrusões arenosas na forma de diques,
intensamente silicificadas, de coloração avermelhada e normalmente ascendentes.
Diabásios: são rochas de coloração cinza-escuro a negra e textura fanerítica de fina a
média, mostrando coloração marrom-avermelhada a castanha quando alteradas. Ao
microscópio apresentam textura subofítica, exibindo um mosaico equigranular médio,
composto predominantemente por plagioclásio do tipo andesina-labradorita. Ao
plagioclásio associam-se piroxênios, principalmente pigeonita e, mais raramente,
augita, envolvendo parcialmente os feldspatos. Acessoriamente ocorrem apatita e
grãos de minerais opacos disseminados. Secundariamente ocorrem uralita, hidrobiotita
e clorita, provenientes da alteração dos piroxênios, e sericita, originada a partir dos
plagioclásios.

A seqüência de rochas ácidas da Formação Serra Geral, geralmente situada em posição
estratigráfica superior em relação às rochas da seqüência básica, , sendo composta por quatro
grandes grupos de rochas: basaltos pórfiros, dacitos e riodacitos felsíticos, riolitos felsíticos e
fenobasaltos vítreos. As principais características destes grupos são descritas a seguir:
•

Basaltos pórfiros: são rochas de coloração variando de cinza-claro a cinza-escuro
que apresentam fenocristais de plagioclásio e piroxênio visíveis a olho nú.
Caracteristicamente, apresentam cerrado fraturamento horizontal. Ao microscópio
apresentam texturas porfiríticas ou glomeroporfiríticas, com fenocristais de plagioclásio
e augita imersos em matriz afanítica. O plagioclásio dos fenocristais, euédrico a
subédrico, é mais cálcico que o da matriz, apresentando composição labradorita. Na
matriz o plagioclásio é mais sódico, variando de andesina a oligoclásio. A augita é
incolor à luz natural, enquanto que a pigeonita varia de tons róseo a incolor. A matriz
perfaz cerca de 50% das rochas e é constituída por intenso intercrescimento felsítico
de quartzo e feldspatos. Essas rochas, apesar de macroscopicamente e
microscopicamente serem semelhantes aos basaltos, possuem teor de sílica em torno
de 70%, o que as caracterizam como rochas ácidas.
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•

•

•

Dacitos felsíticos e riodacitos felsíticos: estas rochas apresentam cores mais claras
que as rochas básicas, variando desde cinza-claro a cinza-médio amarronzado. Podem
também ocorrer com coloração rosada a avermelhada forte, conforme o grau de
impregnação por óxido de ferro. Amígdalas são escassas e, quando presentes,
constituídas por quartzo, calcedônia, zeólitas ou calcita. São rochas afaníticas,
holocristalinas, com cerrado fraturamento horizontal e vertical, o que dá um aspecto
esmigalhado aos afloramentos quando da alteração da rocha. Estas rochas são as
mais abundantes da sequência ácida, sendo difícil distinguir o número de derrames
componentes do pacote devido à inexistência de um perfil típico como o que ocorre
nos basaltos. Ao microscópio apresentam freqüentes cristais de plagioclásio e raros
minerais máficos, com espaços intersticiais entre estes minerais preenchidos por uma
massa composta por quartzo e feldspatos, formando um intercrescimento felsítico. Os
cristais de plagioclásio são euédricos a subédricos e apresentam composição
andesina. O piroxênio é raro e freqüentemente alterado para hornblenda ou clorita. O
intercrescimento felsítico é formado por andesina, sanidina e quartzo. As rochas com
composição riodacítica tem maior percentual de intercrescimento felsítico do que as
rochas dacíticas.
Riolitos felsíticos: constituem rochas bastante semelhantes aos dacitos felsíticos.
Macroscopicamente apresentam coloração mais clara, variando até cinza-claro,
tornando-se avermelhadas quando alteradas e impregnadas por óxido de ferro. São
rochas afaníticas, holocristalinas, que microscopicamente são compostas
principalmente por intercrescimento felsítico, formado por plagioclásio (andesinaoligoclásio), feldspato alcalino (sanidina sódica) e quartzo. Cristais de plagioclásio
ocorrem em menores proporções. Opacos e raros cristais de minerais máficos, como
augita-pigeonita ou hornblenda, ocorrem dispersos na rocha.
Fenobasaltos vítreos: são rochas constituídas essencialmente por vidro, com cores
negra ou avermelhada devido à impregnação por óxido de ferro. Possuem brilho
resinoso, densidade média, fratura sub-conchoidal e, microscopicamente, apresentam
cristais de plagioclásio e piroxênio dispersos na massa vítrea. Estas rochas possuem
textura hialofítica, com percentagem de vidro entre 50 e 80% do total da rocha.
Apresentam microcristais de plagioclásio de composição labradorita nos fenobasaltos
vítreos e de composição andesina nos fenoandesitos vítreos. Os micrólitos de minerais
máficos são de pigeonita. A matriz de vidro encontra-se pontilhada de micrólitos de
opacos, plagioclásio e piroxênio.

c) Coberturas recentes
Sob esta denominação foram incluídas as unidades litoestratigráficas recentes mapeadas na da
região dos parques e localizadas ao longo da Província Costeira. Essas unidades constituem um
complexo de Sistemas Laguna-Barreira, desenvolvido ao longo da margem interna da Bacia de
Pelotas, em quatro ciclos sucessivos de transgressão e regressão marinha. Na área dos parques
estão presentes depósitos dos sistemas Laguna-Barreira II e III, de idade pleistocênica, e do
sistema Laguna-Barreira IV, de idade holocênica, relacionados aos três últimos ciclos de
transgressão e regressão do nível do mar.
O sistema deposicional Laguna-Barreira II, que tem pequena representação na área de interesse,
resultou do segundo evento transgressivo do nível do mar, cujo pico ocorreu ha aproximadamente
325 mil anos. A unidade litoestratigráfica denominada no mapa geológico como Depósitos
Eólicos de Dunas Litorâneas é uma das fácies pertencente ao Sistema de Barreira II, e é
constituída de areias quartzosas finas a médias, bem arredondadas e selecionadas, com raras
laminações plano-paralelas e cruzadas de alto ângulo.
O sistema deposicional Laguna-Barreira III está associado ao terceiro evento transgressivo,
ocorrido ha 120 mil anos, e tem uma representatividade maior na região dos parques. A unidade
litoestratigráfica denominada como Depósitos Lagunares pertence ao Sistema de Laguna III, um
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complexo de ambientes deposicionais instalados na região de retrobarreira. Litologicamente esta
unidade é representada por areias finas, síltico-argilosas, pobremente selecionadas e de
coloração creme. Apresentam laminação plano-paralela e incluem freqüentemente concreções
carbonáticas e ferruginosas.
Quanto ao sistema deposicional Laguna-Barreira IV, este desenvolveu-se durante o Holoceno,
como conseqüência da última grande transgressão pós-glacial ocorrida ha aproximadamente 5 mil
anos, quando o mar esteve de 4 a 5 metros acima do nível atual. Associados a esse sistema
ocorrem depósitos de encostas, depósitos fluviais e de deltas. A unidade litoestratigráfica
denominada como Depósitos de Encosta Atuais pertence ao Sistema de Laguna IV. Os
depósitos desse sistema foram acumulados em ambientes desenvolvidos no espaço de
retrobarreira, o qual, no pico da transgressão, foi ocupado por grandes corpos lagunares. Estes,
com o subseqüente rebaixamento do nível do mar, evoluíram para ambientes deposicionais que
incluem corpos aquosos costeiros (lagos e lagunas), sistemas aluviais (rios meandrantes e canais
interlagunares), sistemas deltaicos (deltas flúvio-lagunares e deltas de “maré lagunar”) e sistemas
paludais (pântanos, alagadiços e turfeiras). A unidade mencionada representa uma fácies de tálus
e leques aluviais que constituem depósitos de encosta representados por conglomerados,
diamictitos, arenitos e lamitos, avermelhados, maciços ou com estruturas acanaladas.

3.2.2.4 Estruturas geológicas
Na Província Paraná, durante a individualização da bacia de mesmo nome, houveram dois
períodos evolutivos bem definidos. O primeiro ocorreu entre o Paleozóico e o Mesozóico, quando
a bacia apresentava a forma de uma sinéclise, e sua evolução foi marcada por lenta subsidência e
acumulação sedimentar. As estruturas geológicas associadas a este período compõem estruturas
como arqueamentos, flexões e lineamentos, não sendo significativas na região.
A partir do Mesozóico, os processos de Reativação Wealdeniana relacionados à abertura do
Oceano Atlântico modificaram fortemente as características da bacia, transformando-a numa
anfíclise. O extravasamento das lavas que deu origem à Formação Serra Geral foi precedido e
seguido por intensa tectônica rúptil, que gerou estruturas em arco e sinclinais. Próximo à região
dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral ocorre uma dessas principais
estruturas, a Sinclinal de Torres.
No entanto, na região ocorrem somente estruturas secundárias, como falhas e lineamentos, com
direções principais NE-SO e NO-SE, apresentando controle estrutural sobre a drenagem da área,
a evolução das encostas e a formação dos cânions da Serra Geral, que têm seu eixo principal
alinhado com as falhas de direção NO-SE (Figura 3.2.2-2), estas cruzando os cânions em direção
normal ao seu eixo principal, sendo responsáveis pelo alargamento dos mesmos.
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Figura 3.2.2-2: Drenagem localizada em linha de falha com direção NE-SO, denotando o
controle estrutural

3.2.3 Geomorfologia
A classificação e caracterização geomorfológica da região dos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral foi baseada no Levantamento de Recursos Naturais – Projeto RADAMBRASIL
(IBGE, 1986). Esta classificação tem como princípio o agrupamento sucessivo de subconjuntos de
tipos de modelados (ou tipos de relevo) em Unidades Geomorfológicas, que se agrupam em
Regiões Geomorfológicas e, por fim, em Domínios Morfoestruturais. O Mapa Geomorfológico
elaborado (Anexo 2) permite visualizar melhor essa classificação e as características das
unidades de mapeamento.

3.2.3.1 Classificação e caracterização geomorfológica
Os domínios morfoestruturais constituem a maior divisão taxonômica do sistema de classificação
adotado. Ali estão agrupados fatos geomorfológicos provenientes de amplos aspectos geológicos.
Na regiao ocorrem dois, o Domínio dos Depósitos Sedimentares e o Domínio das Bacias e
Coberturas Sedimentares, que, em termos geológicos gerais, correspondem, respectivamente, à
Província Costeira e à Província Paraná.
No entanto, os domínios morfoestruturais abrangem amplas áreas que registram diferenciações
geomorfológicas acentuadas. Os fatores geológicos responsáveis pelos arranjos regionais do
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relevo abrangem várias formas de relevo, relacionadas principalmente a fatores climáticos atuais
ou passados. Assim, os domínios podem ser divididos em regiões geomorfológicas, que
constituem o segundo nível taxonômico do sistema de classificação geomorfológica adotado, e
representam uma compartimentação reconhecida regionalmente, muitas vezes relacionada a
aspectos fitoecológicos e pedológicos evidentes. Assim temos a Planície Costeira Interna e a
Planície Costeira Externa, relativas ao Domínio das Bacias Sedimentares, e o Planalto das
Araucárias, relativo ao Domínio das Bacias e Coberturas Sedimentares.
As regiões geomorfológicas, por sua vez, apresentam compartimentos bastante diferenciados em
relação ao tipo de modelado, de formação superficial e de comportamento da drenagem,
permitindo sua subdivisão em unidades geomorfológicas, o terceiro nível taxonômico da
classificação, ocorrendo ali as seguintes: Planície Marinha, Planície Lagunar, Planície AlúvioColuvionar, Planalto dos Campos Gerais, Serra Geral e Patamares da Serra Geral.
Segundo o sistema de classificação adotado, as unidades geomorfológicas podem ainda reunir
diferentes tipos de modelado ou relevo (acumulação, aplanamento e dissecação) e características
inerentes a esses modelados. Tais propriedades não permitem individualizações em escala de
mapeamento e são indicadas por meio de caracteres alfa-numéricos.
O quadro 3.2.3-1 apresenta resumidamente a classificação geomorfológica. Na descrição que
segue serão apresentadas as principais características geomorfológicas associadas a cada
domínio morfoestrutural, região e unidade geomorfológica.
Quadro 3.2.3-1: Classificação geomorfológica da região

Domínio Morfoestrutural
Domínio
das
Sedimentares

Bacias

Região
Geomorfológica
Planície Costeira Externa

Unidade
Geomorfológica
Planície Marinha

Planície Costeira Interna

Planície Lagunar
Planície Alúvio-Coluvionar

Domínio das Bacias e
Coberturas Sedimentares

Planalto das Araucárias

Planalto dos Campos Gerais
Serra Geral
Patamares da Serra Geral

a) Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares
O Domínio dos Depósitos Sedimentares corresponde à área considerada pelo mapeamento
geológico como Província Costeira. Desenvolve-se de forma contínua ao longo da costa,
constituindo-se em amplas e extensas planícies costeiras, numa vasta superfície plana e alongada
na direção NE-SO. Corresponde a uma superfície baixa, com altimetrias que variam, de modo
geral, entre 1 e 25 metros, de acordo com a maior ou menor proximidade com a linha d´água. Os
principais rios que drenam a área têm suas nascentes nas áreas planálticas, a oeste do domínio,
e deságuam nas lagoas ou diretamente no Oceano Atlântico.
Esse domínio compreende especialmente litologias do Quaternário, recebendo contribuição de
áreas-fonte mistas, ou seja, continental e marinha, registrada pela presença de depósitos
aluvionares, material detrítico coluvial e depósitos eólicos subatuais, dentre outros. O domínio
abrange duas regiões geomorfológicas, a Planície Costeira Externa e a Planície Costeira Interna,
cujas características são apresentadas a seguir.
a.1) Região Geomorfológica Planície Costeira Externa
Esta região corresponde à porção mais externa do Domínio dos Depósitos Sedimentares,
coincidindo com os modelados de relevo originados pelos depósitos marinhos e eólicos. Os solos
são predominantemente arenosos, correspondendo a dunas e Areias Quartzosas. A drenagem
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corresponde a partes finais de pequenos rios que deságuam no mar. A região engloba a Unidade
Geomorfológica Planície Marinha:
•

Planície Marinha: nesta unidade predominam os modelados de acumulação em
terraços marinhos (Atm), eólicos de dunas e planícies arenosas (Ae) e,
secundariamente, planícies lacustres (Al) às margens dos lagos maiores. Na presença
dessa unidade é insignificante, limitando-se a uma minúscula porção na parte leste da
área mapeada, entre as latitudes UTM 6774000 e 6776000 (Anexo 2), cujo modelado
é de acumulação em terraços marinhos.

a.2) Região Geomorfológica Planície Costeira Interna
Esta região constitui uma área baixa, posicionada entre a Planície Marinha, a leste, e os relevos
planálticos, a oeste, na qual se alojam os lagos costeiros. Na região predominam os modelados
esculpidos em depósitos de origem continental, ocorrendo em pequenos trechos os modelados
derivados do remanejamento eólico, originando dunas atuais. Os solos predominantes são os
Planossolos, solos Glei e areias Quartzosas. A região engloba as unidades geomorfológicas
Planície Lagunar e Planície Alúvio-Coluvionar:
•

•

Planície Lagunar: localizada entre a Planície Marinha, a leste, e Planície AlúvioColuvionar, a oeste, esta unidade caracteriza-se por ser uma área plana, homogênea e
sem dissecação, onde dominam os modelados de acumulação lacustres (Al) e de
terraços lacustres (Atl), e apresentar ocorrência significativa, não havendo, no entanto,
presença das lagoas que a caracterizam nas regiões adjacentes;
Planície Alúvio-Coluvionar: corresponde à superfície plana, rampeada suavemente
para leste e posicionada entre a Planície Lagunar, a leste, e a Região Geomorfológica
Planalto das Araucárias, a oeste. Esse posicionamento permite enquadrá-la, segundo
a origem da deposição, como área de transição entre influências continental e marinha.
Na área de influência continental, predominam os modelados planos ou embaciados
(Ac), resultantes da convergência de leques coluviais de espraiamento, cones de
dejeção ou concentração de depósitos de enxurradas nas partes terminais de rampas
de pedimentos. Ocorrem ainda formas de topo plano ou baixos tabuleiros. Em termos
de formações superficiais, essas são caracterizadas por material grosseiro,
heterométrico e misturado com finos, material este proveniente da área escarpada da
Serra Geral.

b) Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares
Este Domínio corresponde à área considerada pelo mapeamento geológico como Província
Paraná, abrangendo a maior parte da região . Nesta, o contato com o Domínio dos Depósitos
Sedimentares, a leste, ocorre através de um relevo escarpado, regionalmente conhecido como
Aparados da Serra, de grande desnível altimétrico, em cujo contexto se encontram os cânions da
Serra Geral.
A área englobada por este domínio é composta predominantemente por litologias juracretácicas
referentes ao vulcanismo fissural que deu origem à Formação Serra Geral. Os principais tipos de
rocha associados já foram abordados no item 3.2.2.3.
Do ponto de vista geomorfológico, o domínio corresponde a um vasto planalto do tipo monoclinal,
cujas cotas diminuem para oeste, em direção ao Rio Uruguai, de aproximadamente 1.200 para
100 metros. Essa superfície mostra feições geomorfológicas distintas, apresentando áreas
intensamente dissecadas, onde a rede de drenagem, obedecendo a condicionantes estruturais,
promoveu dissecação do tipo diferencial, entremeadas por superfícies aplanadas desnudadas, ora
retocadas, ora degradadas. Na área em estudo, o Domínio das Bacias e Coberturas Sedimentares
abrange a Região Geomorfológica Planalto das Araucária.
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b.1) Região Geomorfológica Planalto das Araucárias
Esta região corresponde à porção mais oriental do Domínio das Bacias e Coberturas
Sedimentares, limitando-se a leste com a Planície Costeira Interna. As formas do relevo foram
esculpidas especialmente em rochas ácidas da Formação Serra Geral, que normalmente ocorrem
capeando as rochas básicas da mesma formação. Modelados de dissecação do relevo ocorrem
também nas rochas básicas, mas em áreas mais restritas, resultando em formas de relevo ainda
mais dissecadas. Outras vezes as formas de relevo desenvolvem-se em arenitos da Formação
Botucatú, posicionados nas partes basais das vertentes escarpadas que ocorrem nas bordas do
Planalto das Araucárias.
Nas áreas de relevo do tipo conservado, geralmente associadas a solos classificados
pedologicamente como Cambissolos Brunos, observa-se a predominância de cobertura vegetal de
Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta de galeria e capões com presença de Araucária
angustifólia.
As características geomorfológicas da região do Planalto das Araucárias são bastante
heterogêneas, variando desde formas de relevo amplas e aplanadas até o nível mais profundo de
dissecação, registrando 620 metros de aprofundamento na região dos Aparados da Serra. As
unidades geomorfológicas que fazem parte desta região são as do Planalto dos Campos Gerais,
Serra Geral e Patamares da Serra Geral, as quais podem ser visualizadas na figura 3.2.3-1.
Figura 3.2.3-1: Unidades geomorfológicas do Planalto das Araucárias: do centro à direita Planalto dos Campos Gerais; do centro à esquerda – Serra Geral; ao fundo à esquerda –
Patamares da Serra Geral

As características das unidades Planalto dos Campos Gerais, Serra Geral e Patamares da Serra
Geral são descritas a seguir:
•

Planalto dos Campos Gerais: esta unidade representa ampla área elevada onde são
registradas as maiores cotas altimétricas de todo o Domínio das Bacias e Coberturas
Sedimentares. Apresenta-se como uma superfície inclinada, com caimento natural para
oeste, onde as maiores cotas são da ordem de 1.100 a 1.200 metros, junto à unidade
Serra Geral. A unidade apresenta-se espacialmente descontínua, separada por áreas
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•

•

de relevo mais dissecado. As formas de relevo desenvolveram-se especialmente em
rochas ácidas da Formação Serra Geral., Na porção leste do Planalto dos Campos
Gerais, a forma do relevo é de dissecação diferencial, traduzida por profundos
entalhamentos fluviais embutidos em linhas estruturais. Entre uma e outra drenagem
ocorrem inúmeros arroios incipientes, também seguindo orientações estruturais, que,
devido à sua proximidade, conferem uma dissecação maior ao relevo.
Serra Geral: a unidade Serra Geral constitui-se nos terminais abruptos e escarpados
do Planalto dos Campos Gerais, desenvolvendo-se principalmente sobre as rochas
básicas da Formação Serra Geral. A borda leste do escarpamento apresenta direção
variando de N-S a NE-SO, onde ocorrem os relevos mais abruptos, com presença de
vales fluviais em “V” estreitos e de grande aprofundamento, adaptados aos sulcos
estruturais da área, que formam os cânions da Serra Gerral. A escarpa da unidade
Serra Geral constitui-se em uma escarpa de linha de falha, com sua antiga frente já
consideravelmente recuada e dissecada. Esse escarpamento expõe várias seqüências
de derrames da Formação Serra Geral e rochas areníticas da Formação Botucatu nas
posições basais das encostas. Um dos agentes exógenos mais importantes na
dissecação e recuo das escarpas é a drenagem, associada às linhas de fraqueza e
orientação estrutural existente na área. O padrão da drenagem é subparalelo, com os
canais fluviais seguindo as direções principais NO-SE e NE-SO dos lineamentos
estruturais.
Patamares da Serra Geral: correspondem aos terminais rebaixados em continuidade
à Unidade Geomorfológica Serra Geral, que avançam sobre as áreas referentes às
regiões geomorfológicas Planície Costeira Interna e Externa a leste. Representam
testemunhos do recuo da linha da escarpa, o qual desenvolveu-se nas seqüências
vulcânicas e sedimentares de cobertura da Província Paraná. Nas áreas de maior
entalhamento da drenagem, como nos contatos com regiões geomorfológicas
topograficamente mais rebaixadas, observa-se o afloramento do arenito Botucatu.
Essa unidade engloba formas em colinas com pequeno aprofundamento dos vales
fluviais, formas de relevo que apresentam forte controle estrutural e, localizadamente,
ocorrem formas planares.

3.2.4 Pedologia
A classificação pedológica dos solos ocorrentes na região dos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral foi baseada no trabalho apresentado por IBGE (1986), cujo levantamento de
solos foi realizado em nível exploratório, adotando como sistema de classificação a Segunda
Aproximação ao Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 1981). Neste trabalho,
optou-se por manter este sistema porque a conversão das classes de solo para o atual Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos (Emprapa, 1999) não pode ser feita devido às diversas
mudanças ocorridas no sistema de classificação em termos de atributos e horizontes diagnósticos.
A pedologia dos Parques pode ser melhor visualizada no Mapa Pedológico (Anexo 3).
3.2.4.1 Classificação e caracterização pedológica
a) Solos litólicos húmicos álicos
Esta unidade tem pequena área de ocorrência na porção norte da região dos Parques de
Aparados da Serra e Serra Geral. A classe de solo associada a essa unidade compreende solos
rasos (espessura inferior a 50 cm), pouco desenvolvidos, que se caracterizam pela presença de
um horizonte A com elevados teores de carbono orgânico, normalmente encontrado diretamente
sobre a rocha matriz ou, ocasionalmente, sobre um horizonte C. O horizonte A, com espessura
em torno de 30 cm, apresenta coloração preta ou bruno-acinzentada muito escura, com teores de
carbono orgânico superiores a 5% e textura média (15 a 35% de argila) a argilosa (35 a 60% de
argila).
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Os solos desta classe desenvolvem-se a partir de rochas ácidas da Formação Serra Geral,
ocorrendo em áreas de relevo forte ondulado. Como inclusões nessa unidade ocorrem
Cambissolos Bruno Húmico álicos, com argila de atividade baixa e textura argilosa a muito
argilosa (mais que 60% de argila).
b) Cambissolos bruno húmico álicos
Esta é a unidade mais expressiva da região, abrangendo grande parte da Unidade
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. Compreende solos minerais, não hidromórficos,
com presença de horizonte B incipiente, subjacente a um horizonte superficial de elevado acúmulo
de matéria orgânica.
Os solos desta unidade apresentam-se em perfis pouco profundos (0,5 a 1 metro) a profundos (1
a 2 metros), de coloração brunada, com argila de atividade baixa, sendo a caulinita o argilomineral
dominante. A seqüência de horizontes A, Bi (incipiente) e C é bem diferenciada, com baixo
gradiente textural. No horizonte B a textura é comumente argilosa e a estrutura fraca e
moderadamente desenvolvida em blocos subangulares, usualmente mostrando a ocorrência de
fragmentos de rocha semi-intemperizada.
Estes solos são fortemente ácidos (4,3<pH<5,3), derivados de rochas ácidas da Formação Serra
Geral, e abrangem áreas de relevo suave ondulado e ondulado. Na borda do Planalto dos
Campos Gerais há elevado acúmulo de matéria orgânica no horizonte superficial, o qual foi
caracterizado como horizonte A turfoso.
Os Cambissolos Bruno Húmico álicos geralmente ocorrem associados a outros solos. Como
segundo componente na unidade de mapeamento ocorre a classe Terra Bruna Estruturada, e
como terceiro uma associação complexa de Solos Litólicos com Afloramentos de Rocha.

c) Solos litólicos eutróficos
Esta unidade ocorre como uma faixa mais ou menos uniforme localizada sobre a Unidade
Geomorfológica Serra Geral, que equivale à área mais fortemente dissecada do Planalto das
Araucárias, com relevo variando de forte ondulado a montanhoso. Compreende solos pouco
desenvolvidos, rasos (menor que 50 cm), que possuem horizonte A diretamente assentado sobre
a rocha ou sobre um pequeno horizonte C, geralmente com muito material de rocha em
decomposição. O material de origem são as rochas basálticas básicas da Formação Serra Geral.
São solos moderadamente ácidos a neutros (5,4<pH<7,3), com horizonte A comumente do tipo
chernozêmico, com estrutura fraca, de pequena e média, granular ou em blocos subangulares e
textura média (15 a 35% de argila), com presença comum de cascalhos.
Na unidade de mapeamento estes solos ocorrem em associação complexa com Cambissolos,
solos Brunizém Avermelhados e Terra Roxa Estruturada.

d) Terra roxa estruturada álica e distrófica
Esta unidade de solo ocorre de forma expressiva sobre as unidades geomorfológicas Serra Geral
e Patamares da Serra Geral. Compreende solos com horizonte B textural, não hidromórficos, com
argila de atividade baixa e baixa relação textural B/A. São solos profundos, bem drenados,
geralmente com textura muito argilosa. Apresentam seqüência de horizontes A, Bt (textural) e C,
com pequena variação de cor e textura ao longo do perfil e transição gradual ou difusa entre os
suborizontes. De maneira geral apresentam boas características físicas.
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O horizonte A é do tipo moderado, chernozêmico ou proeminente. No horizonte B a estrutura é
geralmente em blocos subangulares, moderada e fortemente desenvolvida, observando-se
cerosidade moderada e forte, e sua consistência é dura ou ligeiramente dura quando seco e firme
ou friável quando úmido. Têm como substrato rochas basálticas da Formação Serra Geral e
apresentam quantidades elevadas de óxido de Ferro e Titânio, mostrando coloração avermelhada.

e) Solos podzólicos vermelho-amarelos álicos
Esta unidade tem ocorrência restrita ao sopé da escarpa e dos patamares da Serra Geral, onde
predominam litologias da Formação Botucatu. O relevo varia de suave ondulado a forte ondulado.
Compreende solos minerais, não hidromórficos, caracterizados pela presença de horizonte B
textural, marcados pela considerável iluviação de argila evidenciada pela expressiva relação
textural e recobrimento por filmes de material coloidal na superfície de contato das unidades
estruturais.
Apresentam seqüência de horizontes A, Bt (textural) e C, usualmente bem diferenciados, com
horizonte A do tipo moderado ou proeminente, sobrejacente a um horizonte Bt geralmente
argiloso, com estrutura moderada ou fortemente desenvolvida. São solos medianamente
profundos e profundos (raramente rasos), bem drenados, com cores bruno-avermelhadas e argila
de atividade baixa.

f) Cambissolos eutróficos e distróficos
Estas duas classes de solos são mapeadas em unidades distintas no mapa pedológico, no
entanto apresentam características físicas e perfis morfológicos semelhantes, tendo-se optados
por descrevê-las conjuntamente neste documento.
As principais características destes solos são a presença do horizonte B incipiente e o baixo
gradiente textural entre os horizontes. São solos minerais, não hidromórficos, de coloração brunoavermelhada, com seqüência de horizontes A, B e C. Os perfis apresentam-se pouco profundos
(0,5 a 1 metro) a profundos (1 a 2 metros).
Os Cambissolos eutróficos apresentam horizonte A chernozêmico, e o horizonte B, com argila de
atividade alta, mostra restrição de drenagem, evidenciada pela presença comum de mosqueados.
São derivados de sedimentos aluvionares e coluvionares do Quaternário, ocorrendo em áreas de
relevo plano ou suave ondulado. Correspondem, grosso modo, à Unidade Geomorfológica
Planície Alúvio-Coluvionar.
Os Cambissolos distróficos apresentam maior variação nas características químicas dos perfis,
com altos e baixos valores de atividade das argilas. Encontram-se normalmente associados com
solos Glei Pouco Húmicos e Podzólicos Vermelho-Amarelos, ocorrendo também na Planície
Alúvio-Coluvionar.

g) Glei húmico eutrófico
Esta unidade ocorre junto à Unidade Geomorfológica Planície Lagunar. Compreende solos
hidromórficos que se caracterizam pela presença de um horizonte glei dentro de 60 cm da
superfície. Este horizonte é formado em condições de excesso de umidade, temporário ou
permanente, resultando em cores de redução do óxido de ferro acentuadas, comumente
cinzentas.
A unidade apresenta seqüência de horizontes do tipo A e Cg (C glei), com ou sem
descontinuidade litológica. O horizonte A é do tipo chernozêmico ou moderado, com teores de

3-32

carbono orgânico comumente superiores a 4% nos primeiros 20 cm. São solos medianamente
profundos, mal drenados e com permeabilidade muito baixa, apresentando argila de atividade alta
e usualmente textura argilosa no horizonte subsuperficial. Em associação com essa unidade
ocorrem solos Glei Pouco Húmicos, Cambissolos eutróficos e Solos Orgânicos. Sua área de
ocorrência restringe-se às porções deprimidas do terreno, sujeitas a inundações freqüentes, e
margens dos cursos d´água, sendo desenvolvidos sobre sedimentos do Quaternário. Em solos
desta unidade o lençol freático se encontra normalmente muito próximo à superfície ou mesmo na
superfície.

3.2.5

Hidrologia e hidrografia

Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral possuem uma hidrografia bastante
marcante. A beleza de suas águas naturais é caracterizada pela brusca variação topográfica do
relevo, onde nascentes, córregos e arroios percorrem os paredões das escarpas, saindo de uma
paisagem de planalto (Campos de Cima da Serra), com altitudes de aproximadamente 1.000
metros, para desaguar na Planície Costeira, onde as altitudes não passam de 20 metros.
Este complexo hídrico ocorre através da transição de escoamento destas zonas muito elevadas
para zonas baixas percorrendo penhascos gigantescos, de onde se formam inúmeras cachoeiras
e destas tem-se a alimentação de arroios perenes na zona baixa, sendo o mais importante o rio
Mampituba. São analisadas as suas distribuições regionais contextualizando suas características
perante o entorno e os limites dos parques nacionais, para obter o comportamento médio destas
feições no tempo (variações de vazão, volumes de escoamento e qualidade da água) e no espaço
(características fisiográficas da bacia de drenagem).
Conjuntamente às características fluviais destes corpos hídricos foi avaliada a qualidade da água
em diversos pontos da rede de drenagem que compõe a região estudada, estando representadas
no mapa de qualidade da água (Anexo 4) as suas variações de estado qualitativo conforme a
metodologia do índice de qualidade da água - IQA.
3.2.5.1 Recursos hídricos do contexto regional
A rede hidrográfica dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral drena para três
regiões hidrográficas inseridas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No primeiro
encontram-se a Região Hidrográfica do Guaíba, especificamente através da Bacia do TaquariAntas; e a Região Hidrográfica do Litoral, através da Bacia do Mampituba e da Bacia do
Tramandaí. E no segundo, encontra-se a Região Hidrográfica do Extremo Sul: através da Bacia
do rio Mampituba e Bacia do rio Araranguá, as quais estão apresentadas no mapa de Recursos
Hídricos – Divisão das Bacias hidrográficas (Anexo 5).
Relacionando-se estas bacias hidrográficas com a rede de drenagem dos PN podemos destacar o
seguinte:
• Bacia do Taquari-Antas: suas nascentes situam-se junto aos limites e entorno dos
Parques, apresentando uma grande proporção da área que drena para esta bacia.
Os principais rios são: Camisas, Porteira Velha e Tainhas.
• Bacia do Mampituba: constitui junto com a bacia do Taquari-Antas as maiores
unidades hidrológicas da área em estudo. No interior dos Parques tem-se diversos
afluentes, dentre eles: Faxinalzinho, Pavão, Molha Côco, Malacara, Leão, etc.
• Bacia do Araranguá: onde estão as nascentes do rio da Pedra, que é afluente do
rio Itoupava já fora da zona de entorno. Uma pequena área desta bacia (regiões
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•

mais elevadas) está dentro do Parque Nacional
zona de amortecimento.
Bacia do rio Tramandaí: é a menor unidade que
zona de amortecimento. Nenhum rio drena do
somente alguns afluentes e as nascentes do rio
na Lagoa de Itapeva.

da Serra Geral , assim como na
possui rede de drenagem junto à
interior dos Parques para ela, e
Três Forquilhas é que deságuam

A seguir apresenta-se uma descrição destas unidades hidrográficas numa escala regional,
detalhando melhor as suas características hidrológicas e de qualidade da água, podendo-se obter
um panorama do estado em que se encontram e analisar a região em que se inserem os Parques.
a) Rio Taquari e Rio das Antas
A bacia hidrográfica do sistema Taquari-Antas situa-se na região nordeste do estado do Rio
Grande do Sul, abrangendo uma área de 26.428 km², equivalente a 9% do território estadual,
englobando total ou parcialmente, 98 municípios. Limita-se ao norte com a bacia do rio Pelotas, a
oeste e ao sul com a bacia do rio Jacuí e a leste com as bacias dos rios Caí e Sinos. Trata-se do
principal afluente do rio Jacuí, maior formador do Guaíba (MAGNA ENG., 1997).
O rio Taquari nasce no extremo leste do Planalto dos Campos Gerais, com a denominação de rio
das Antas, até a confluência com o rio Guaporé, nas imediações da cidade de Muçum. A partir daí
passa a denominar-se Taquari, desembocando no rio Jacuí, junto à cidade de Triunfo. O rio das
Antas percorre 390 km e o rio Taquari, 140 km, totalizando 530 km. Seus principais afluentes pela
margem esquerda são os rios Camisas, Tainhas e Lajeado Grande, e pela margem direita, os rios
Quebra-Dentes, da Prata, Carreiro, Guaporé, Forqueta e Taquari-Mirim. Camisas e Tainhas
possuem as suas nascentes junto à área de entorno dos PN, mais precisamente no município de
Cambará do Sul, numa região de baixa densidade populacional, onde predomina a criação
extensiva de gado.
A área, ocupada por uma ampla variedade de cultivos agrícolas, é maior do que um milhão de
hectares, gerando problemas relativos à utilização de agrotóxicos e adubos químicos, aos
processos erosivos, com conseqüente aumento da turbidez, e do assoreamento. A análise dos
solos da bacia demonstra fortes limitações quanto aos aspectos pedológicos para o
desenvolvimento da agricultura de forma mais intensa, tais como restrições quanto à fertilidade e
às variações na profundidade do perfil, limitações ligadas ao relevo ou à drenagem e alto risco de
erosão.
Ainda podem ser observados diversos ambientes onde a vegetação natural encontra-se em
satisfatório nível de preservação, localizados nas encostas íngremes dos vales, de difícil acesso e
impróprios a práticas agrícolas. Os locais mais preservados acham-se representados por dez
unidades de conservação correspondentes a 16.000 ha, sendo a mais importante a do Parque
Nacional dos Aparados da Serra, nos municípios de Cambará do Sul - RS e Praia Grande -SC .
Hidrologicamente, as regiões de nascentes podem ser caracterizadas por regimes torrenciais, de
escoamentos superficiais rápidos e bruscas variações de descargas, por apresentar declividade
média elevada, rede de drenagem densa com tendência radial, pouca profundidade e baixa
permeabilidade dos solos.
A vazão média do rio Taquari, medida em Muçum, durante o período de 1940 a 1982, foi de 321
m³/s. As descargas máximas observadas atingiram 10.300 m³/s, e as mínimas entre 10 e 20 m³/s.
As grandes flutuações de vazão são subseqüentes à ocorrência de chuvas contínuas, distribuídas
em áreas extensas da bacia, concentrando rapidamente grandes volumes de água, que se
propagam com velocidade rio abaixo.
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a1) Qualidade da água
Segundo os próprios comentários da FEPAM, a qualidade das águas do Taquari-Antas é
beneficiada pelas altas concentrações de oxigênio dissolvido (OD), que facilitam a depuração da
matéria orgânica lançada na bacia hidrográfica. Fatores climáticos, geográficos e hidrológicos
contribuem para este fato, destacando-se os seguintes:
• alta velocidade da água e presença de corredeiras, que promovem a aeração das águas;
• baixa temperatura da água, retendo o oxigênio dissolvido;
• relevo montanhoso no rio das Antas, com baixa taxa ocupacional e alta densidade de
áreas verdes, minimizando o processo erosivo das margens; e
• distância dos grandes centros urbanos das margens do leito principal do rio.
A FEPAM mantém uma rede de monitoramento da qualidade da água nesta bacia com 10 pontos
monitorados O mais próximo aos Parques é em Bom Jesus e São José do Ausentes, nas
nascentes do rio das Antas. O rio Camisas não é monitorado pela Fundação.
Observa-se uma tendência de diminuição da qualidade da água de montante para jusante, ou
seja, diminuição do oxigênio dissolvido e aumento da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e
dos coliformes fecais. Representa exceção a esta tendência o ponto localizado em Bom Jesus, no
que se refere aos parâmetros DBO, por influência da fábrica de celulose Cambará.
As médias anuais e sazonais dos parâmetros OD e DBO estiveram dentro dos padrões
ambientais de Classe 1* da Resolução CONAMA 20/86. Os valores que ultrapassaram estes
padrões concentram-se principalmente no trecho inferior do rio, bem abaixo de Cambará do Sul e
Bom Jesus.
A poluição por metais na água mostra-se pouco significativa, ressaltando-se, no entanto, a
presença de chumbo acima dos padrões ambientais da Classe 1 no trecho inferior do rio,
representando 7% das análises realizadas deste metal.
O parâmetro mais crítico foi o coliforme fecal, em especial à jusante de seu médio curso. Nas
regiões de cabeceira tem-se a ocorrência de valores acima das classes 1 e 2 (200 e 1000
NMP/100 ml), representando que mesmo distante das sedes dos municípios há a contaminação
das águas superficiais por dejetos de animais e/ou lixiviados de adubos orgânicos utilizados
agricultura.
Na região alta junto às nascentes dos Parques tem-se mananciais mais preservados com
qualidade de água boa, apresentando maiores níveis de oxigênio dissolvido e menores cargas de
DBO (Figura 3.2.5-1).
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Figura 3.2.5-1: Oxigênio Dissolvido, DBO, Coliformes Fecais e Metais obtidos no acompanhamento realizado pela FEPAM na bacia do
rio Taquari-Antas

Fonte: FEPAM

(A)

(B)

( C)

(D)
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Figura 3.2.5-1: Continuação.

FONTE: FEPAM

(E)

(F)

(G)

(H)
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b) Região Hidrográfica do Litoral Norte
Na região hidrográfica do Litoral Norte (RS) que drena as suas águas da área de entorno das
Unidades, encontram-se as bacias dos rios Mampituba (pelo lado do Rio Grande do Sul) e do
Tramandaí. A primeira possui sua área de drenagem nos dois estados.

b1) Bacia Hidrográfica do Mampituba
Esta bacia possui uma superfície de aproximadamente 1.800 km², distribuída entre as províncias
geomorfológicas do Planalto Meridional e da Planície Costeira, e abrange oito municípios no
extremo sul de Santa Catarina - Passo de Torres, São João do Sul, Praia Grande, Santa Rosa do
Sul, Sombrio, Jacinto Machado, Balneário Gaivota e Araranguá - e sete no nordeste gaúcho - Três
Cachoeiras, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Morrinhos do Sul, Dom Pedro de
Alcântara, Torres e Mampituba.
Este rio é importante na caracterização da região dos Parques uma vez que recebe, desde suas
nascentes, parte das águas do interior destes Parques e é vastamente utilizado na irrigação de
arroz, que demanda grandes volumes de água. Também nesta bacia, observa-se o uso da terra
para plantação de banana utilizando-se grandes quantidades de agrotóxicos para garantir a
produção, sendo que as encostas utilizadas nas lavouras sofrem fenômenos de lixiviação e têm
grande potencial poluidor para as águas locais.
b2) Bacia Hidrográfica do Tramandaí
Localizada na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Litoral Norte do Estado, abrange 17
municípios, desde Torres, ao norte, até Palmares do Sul, incluindo os municípios da encosta da
Serra Geral, com uma área de aproximadamente 2.500 Km² e área alagada de 500 km².
Como característica principal, apresenta uma seqüência de lagoas paralelas à linha de costa,
interligadas entre si, embora ocorram pequenas lagoas isoladas. Estas interligações ocorrem
através de canais e rios naturais e, em alguns casos, por intermédio de canais artificiais. Estes
corpos hídricos estão limitados ao sul pela lagoa da Cerquinha e, ao norte, pela Lagoa da Itapeva,
sendo que da escarpa da Serra Geral nascem os principais tributários, que são os rios Cardoso,
Três Forquilhas e Maquiné.
Esta bacia possui pequena representatividade na área de entorno das Unidades, já que não há a
contribuição das águas do interior dos Parques, tendo-se somente algumas nascentes e afluentes
do rio Três Forquilhas.
b3) Qualidade das águas
A área total monitorada compreende 16 lagoas, 4 rios e os estuários de Tramandaí e Torres, que
são representativos dos diversos tipos de ambientes na região. Associados aos complexos de
lagoas, existem cursos de água lóticos como os rios Três Forquilhas, Maquiné e Mampituba.
A Rede de Monitoramento da FEPAM na Região das Bacias Litorâneas é composta pelos
diversos pontos de amostragem, com freqüência semestral.
Os pontos de interesse em relação aos PN são os seguintes:
a) O rio Mampituba apresenta problemas de matéria orgânica (DBO) e de coliformes fecais
desde a Pirataba com os esgotos cloacais das áreas urbanas à montante da rodovia BR101, como Praia Grande na ZA, culminando com os esgotos de Torres no trecho final
próximo da foz (já fora da zona de entorno).
b) O rio Três Forquilhas não apresenta problemas com relação ao oxigênio dissolvido e DBO,
uma vez que os resultados obtidos mostram os seus valores agrupados em quase 100%
de freqüência dentro da padrão classe 1.
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c) As concentrações de oxigênio estão geralmente acima de 6,0 mg/l (Classe 1) para a
maioria dos recursos hídricos amostrados. Entretanto, para rio Mampituba verificou-se
concentrações de Classe 2 e 3. Também para o mesmo rio obteve-se concentrações de
DBO de Classes 2 e 3 (mas com baixas freqüência) e foi ele um dos que apresentaram as
maiores concentrações de coliformes fecais.
d) A salinidade foi detectada no rio Mampituba, desde a foz até a BR-101. As causas da
penetração de cunhas salinas são as estiagens, aliadas provavelmente às retiradas de
água para irrigação nestes períodos, o que mostra uma grande demanda gerada nesta
bacia para o cultivo de arroz irrigado.
c) Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá
A bacia do rio Araranguá encontra-se localizada no sul do estado de Santa Catarina, entre os
paralelos 28?30’ e 29?20’S, na divisa com o Rio Grande do Sul, no alto da Serra Geral, e entre os
meridianos 49?15’ e 50? W de Greenwich. É parte do sistema da vertente atlântica e compõe,
juntamente com as bacias dos rios Urussanga e Mampituba (pelo lado de Santa Catarina), a
Região Hidrográfica do Extremo Sul Catarinense.
c1) Aspectos gerais
O rio Araranguá, possui uma bacia de drenagem com área de 3.020 km², uma densidade de
drenagem de 1,95 km/km², sendo de 5.021 km o comprimento de seus cursos d’água, com vazão
média de 40 m³/s. Como as demais bacias da Vertente Atlântica, a do Araranguá tem suas
nascentes localizadas junto da Serra Geral, tendo como formadores os rios Itoupava (que recebe
as águas do rio das Pedras, o qual nasce no PN da Serra Geral) e Mãe Luzia.
A bacia apresenta uma grande diversidade de atividades e nela são encontradas, entre outras,
áreas de mineração a céu aberto e minas de subsolo, indústrias de cerâmicas de revestimento e
estrutural, de vestuário, de metal-mecânica, curtumes e grandes áreas agricultáveis, onde se
desenvolve principalmente a cultura de arroz-irrigado, além da pesca artesanal.
Segundo dados da SDM (1997), este rio apresenta seus índices máximos de vazão no período de
fevereiro a março; e os mínimos de maio a julho, e secundariamente de novembro a janeiro.
De acordo com os dados de chuva da bacia, tem-se que nas regiões cujas nascentes situam-se
junto às zonas mais elevadas da Serra Geral ocorrem maiores valores de precipitação (como para
as cidades de Timbé do Sul e Jacinto Machado), e o inverso para as regiões de planície (como
para a estação de Araranguá), efeitos estes gerados pela dinâmica climatológica que ocorre na
região, associada ao forte relevo.
Desta forma, tem-se precipitações de grande intensidade e curto período, principalmente no
verão, que ocasionam grandes vazões de efeitos instantâneos, com destaque para a região
sudoeste-oeste da bacia, lado este drenado pelo rio Itoupava, o qual recebe as águas do rio da
Pedra (que drena o cânion Fortaleza, e seus afluentes).
No que diz respeito a fluviometria, observa-se que os meses de fevereiro a março são
caracteristicamente meses de cheias, havendo um decréscimo de forma generalizada em abril
para atingir valores mínimos de maio a julho. Cheias de magnitude secundária apresentam-se a
partir dos meses de agosto a setembro.
A bacia do rio Araranguá apresenta duas características bastante marcantes: a ausência de
estiagens acentuadas que marquem um período nítido de vazantes muito prolongado e a
ocorrência de máximos secundários no curso de um ano hidrológico.
Este comportamento hidrológico é decorrente da influência da distribuição sazonal das chuvas
com abundância no verão e de uma tendência a estiagens no inverno.
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Após o período de águas baixas, cujo mínimo ocorre em junho, há uma nova elevação dos níveis
dos rios, de forma progressiva, até o mês de setembro.
Os rios que fazem parte da bacia do rio Araranguá e que drenam as águas do interior dos parques
estão localizados nas regiões de cabeceira na posição sudoeste da bacia. O rio principal que
recebe estes afluentes (como o rio das Pedras no cânion Fortaleza) é o rio Itoupava que ao unirse ao rio Mãe Luzia forma o rio Araranguá.
Segundo a classificação do IDHE (Índice de Disponibilidade Hídrica em Estiagem), a quase
totalidade dos pontos avaliados na região apresentaram valores dentro da categoria
“extremamente crítico” ou seja, a soma dos consumos era maior que a vazão mínima nos rios
(chegando a valores maiores em 10 vezes). Nota-se que um dos grandes fatores que pesam
neste balanço são os grandes volumes aduzidos para a irrigação de lavouras de arroz, tanto na
bacia do rio Araranguá como na do Mampituba.
c2) Qualidade da água
Com relação à qualidade da água na região (situada na porção sudoeste da bacia), para a sua
avaliação foi utilizada a metodologia do IQA (NSF, 1970), considerando-se 59 pontos em toda a
bacia. Na do Itoupava foram considerados 09 pontos e nas águas das cabeceiras obteve-se
águas com ótimas características (boa qualidade).
Na porção centro-oeste da bacia, a água dos rios, de um modo geral, pode ser classificada,
quanto a sua qualidade como ótima e boa, segundo o IQA. Porém, nos períodos que antecedem o
plantio do arroz, durante o preparo das canchas ou quadras de arroz, o volume de sólidos
transportados pela maior parte dos rios aumenta demasiadamente. Isto implica em dois sérios
problemas de ordem ambiental: o primeiro indica a perda de solos agricultáveis através desta
prática e, o segundo é o comprometimento destes rios, seja pelo assoreamento, pelo aumento da
turbidez, ou até mesmo pelo arraste de defensivos agrícolas incorporados a este solo.
Confirmando a boa qualidade da água das áreas drenadas pelo rio Itoupava e seus afluentes,
após a confluência deste com o rio Mãe Luzia (originando o rio Araranguá), a qualidade da água
apresenta certa estabilidade e considerável elevação do oxigênio dissolvido, advindos das regiões
mais elevadas (cabeceiras e regiões de nascentes, a exemplo do rio da Pedra).
Na figura 3.2.5-2 é apresentado o diagrama de drenagem, bem como da qualidade das águas da
bacia do Rio Araranguá. Os resultados estão descritos por sub-bacias e assim classificados: ótima
(cor violeta), boa (cor verde) e crítica (cor vermelha), segundo o IQA.
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Figura 3.2.5-2: Diagrama de drenagem e classificação da qualidade das águas da Bacia do
Rio Araranguá
Nascente
Sistema 1 - Mãe Luzia
Qs = 2026
Qc = 5039

Sub-Bacia Rio Mãe Luzia

Crítica
Sistema 4 - São Bento

PA - 08
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Fonte: SDM, 1997

3.2.5.2 Aspectos dos recursos hídricos locais dos Parques Nacionais de Aparados da Serra
e Serra Geral
A rede hidrográfica que compõe os Parques de Aparados da Serra e Serra Geral caracteriza-se
basicamente por rios de nascentes que drenam pelo interior dos cânions para a região do entorno
na planície (predominantemente para o rio Mampituba). Apenas na região nordeste do Parque
Nacional da Serra Geral tem-se um curso d´água que drena do parque (cânion Fortaleza) para a
bacia do rio Araranguá, e na região noroeste do PNAS (junto ao limite) um outro que drena suas
águas do interior do mesmo para o Rio Grande do Sul (Bacia Taquari-Antas).
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A seguir será realizada a descrição das unidades hidrográficas que compõem a rede de drenagem
dos Parques Nacionais e sua região.
a) Descrição detalhada da hidrografia local
A principal bacia de drenagem que recebe as águas do interior das Unidades é a do rio
Mampituba, secundariamente a do rio Araranguá (sub-bacia do rio Itoupava) e, por fim, a do rio
Taquari-Antas (sub-bacia do rio Camisas).
Para visualizar as unidades hidrológicas será realizada uma descrição da rede de drenagem
pertencente aos limites hidrográficos destas sub-unidades, bem como de suas principais
características.
No mapa de recursos hídricos – divisão das sub-bacias hidrográficas (Anexo 5) são apresentadas
as principais sub-bacias em que se insere a região dos PN e sua região.
a1) Afluentes ao rio Mampituba
O rio Mampituba recebe os rios que drenam pelos cânions que compõem os Parques da Serra
Geral e Aparados da Serra desde a porção sudoeste até a nordeste, excluindo-se o rio da Pedra,
o qual percorre o cânion Fortaleza (que drena para a bacia do rio Araranguá).
Na tabela 3.2.5-1 são apresentados os principais rios que drenam do interior dos Parques para a
zona de amortecimento.
Tabela 3.2.5-1: Descrição dos principais rios que drenam do interior dos PN para a zona de
amortecimento – Rio Mampituba/SC.
Rio
Região ou Cânion drenado
Rio Faxinalzinho
Cânion Faxinalzinho
Rio Pavão/Boi
Cânion Itaimbézinho
Rio Molha Coco
Cânion Molha Coco
Rio Malacara
Cânion Malacara
Rio Três Irmãos
Cânion Churriado
Rio Cachoeira
Encosta entre Cânion Churriado e Corujão
Rio Praia Seca
Rio Leão
Cânion Corujão
O rio Pavão, também conhecido como rio do Boi, é o mais extenso dentro dos limites dos PN com
27 km. O rio Malacara possui 18 km de extensão, o Três Irmãos 13 km, o Cachoeira 17 km e o
Leão 22 km. Todos estes possuem elevada declividade decorrente da geomorfologia local,
podendo chegar a desníveis entre 800 e 1000 metros.
Via de regra, estes rios descem os paredões basálticos da Serra Geral e deságuam na margem
esquerda do Mampituba. São oligotróficos, de águas cristalinas, leitos formados por seixos e de
regime torrencial, formando diversas cachoeiras como a do arroio Preá (afluente do rio Pavão ou
do Boi).
São rios de grande beleza cênica e oferecem ótimas oportunidades para recreação no seu baixo
curso, devendo, entretanto, avaliar-se os perigos inerentes às variações bruscas de níveis graças
a elevadas precipitações de grande intensidade e curto período, ocorrendo ainda a descida de
materiais sólidos e pedras carreados pela força das águas.
Na região tem-se diversos rios que afluem para o rio Mampituba pela margem esquerda e direita,
sendo eles:
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I)

Arroio Josafáz: afluente da margem direita, na região sul da ZA junto às nascentes do
rio Mampituba;
II) Arroio Roça da Estância: afluente da margem direita, junta-se ao rio Mampituba
próximo à confluência com o rio Pavão;
III) Rio de Dentro: afluente da margem direita, junta-se ao Mampituba próximo à
confluência com rio Pavão (ou rio do Boi); e
IV) Rios Cachoeira e Leão: drenam as encostas compreendidas entre os cânions
Churriado e Corujão e o próprio cânion deste último, assim como se estendem pela
porção nordeste até o rio Mampituba, após a cidade de Praia Grande.
Junto à cidade de Praia Grande o rio Mampituba recebe o rio Molha Côco e o ribeirão Fortaleza
pela margem esquerda.
Na região sudeste do Parque Nacional da Serra Geral, junto ao cânion Corujão, tem-se a
formação de corpos hídricos (açudes) para a irrigação de arroz (alimentados pelos rios Leão e
Praia Seca) caracterizando uma região recortada por diversos cursos d’água menores e
desembocando à jusante no rio Mampituba.
a2) Afluentes ao rio Araranguá
Nesta unidade hidrográfica temos a contribuição direta do Parque Nacional da Serra Geral através
de dois rios, o da Pedra, que drena o cânion Fortaleza, e o Pai José, que drena o cânion Macuco.
Caracteriza-se também pela geomorfologia bastante movimentada e com vazões bastante
intensas e de curto período causadas pelos eventos de chuvas intensas e curta duração, como
descrito na análise climatológica. Associadas às intempéries, as grandes vazões são influenciadas
pelas grandes altitudes e estas resultando em fortes declividades para a zona das escarpas.
Drenando para a bacia do rio Araranguá na região do entorno temos:
I. Rio Engenho Velho: curso d´água próximo ao cânion Corujão, sendo tributário do rio da
Pedra pela margem direita; e
II. Rio da Praia do Norte e Pinheirinho: drenam as encostas ao norte do cânion Macuco.
a3) Afluentes ao rio Taquari-Antas
Caracteriza-se pela região mais elevada, a do planalto. Os rios que drenam os Parques e sua ZA
para esta bacia têm menores declividades e apresentam em alguns locais ambientes de
“turfeiras”, onde existe extensa área com saturação pelas águas que escoam de forma difusa
(diferente do escoamento convencional de um rio).
Já aqui se trata de uma outra dinâmica de escoamento, diferente da zona de planície onde, pela
menor declividade que as zonas de escarpas, os deflúvios também podem ser intensos; no
entanto, existem atenuações na energia das águas, retardando os seus efeitos para jusante.
Drenando do interior dos Parques Nacionais para a região temos os seguintes rios:
I. Camisas: é o principal curso d´água do Parque Nacional de Aparados da Serra. Nascendo
próximo ao seu limite oeste, possui o curso mais longo dentre os rios desta área,
demarcando o limite oeste do Parque a partir do cânion Faxinalzinho. Possui menor
declividade e escoamento contrário às escarpas dirigindo-se para Nordeste para formar o rio
das Antas, tributário do rio Taquari (drenando a região hidrográfica do Guaíba); e
II. Camarinhas: afluente da margem direita do rio Camisas, acompanha os limites do Parque
Nacional de Aparados da Serra entre a Fazenda Gabiroba e Morro Agudo.
Para a ZA desta sub-bacia temos:
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I. rio Camisas: via de regra, na porção central do entorno, todos os rios da zona alta de
Aparados da Serra drenam para o Camisas: arroios Barracão, Restinga Feia, Camarinhas e
Campo Bom (que passa pela cidade de Cambará do Sul). Já próximo a esta cidade o rio
Camisas forma um grande lajeado com relativas vazões mínimas, e seus tributários recebem
os efluentes da cidade;
II. rio Tainhas: também drena para o rio das Antas e situa-se na região oeste do entorno dos
Parques. Recebe pequenos afluentes pela margem direita, não havendo influência direta de
suas águas nos Parques; e
III. rio Porteira Velha: drena a região do planalto próximo aos cânions Fortaleza e Macuco.
Recebe pela margem direita o arroio Cambajuva e lajeado das Marrecas.
a4) Afluentes ao rio Três Forquilhas
Possuem a menor área de influência da ZA das unidades tendo somente alguns pequenos
afluentes na região de suas cabeceiras. Nascendo próximo às escarpas da Serra Geral, o rio Três
Forquilhas é afluente da lagoa de Itapeva, que fica ao norte da região hidrográfica Litoral Norte.
Estes corpos hídricos (complexo de lagoas da região) são interligados entre si ou por rios, ou
apenas isolados, podendo estar ou não alimentados por cursos d´água (como no caso do rio Três
Forquilhas).
a5) Lagoas perenes e permanentes, banhados e turfeiras
Nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral encontram-se ambientes naturais
que se caracterizam por nascentes de pequenos cursos d´água formadores e/ou alimentadores de
rios como os da bacia do rio Taquari-Antas e do Mampituba, chamados de banhados e turfeiras.
Encontramos estes ambientes com mais freqüência, principalmente no Planalto Meridional, na
região próxima aos cânions Itaimbezinho, Faxinalzinho e Fortaleza.
Suas águas apresentam tendência à acidez (pH abaixo de 6,0), sendo que estes ambientes
úmidos são caracterizados pelo acúmulo de uma reduzida lâmina de água, com profundidade
inferior a 0,5 m, em locais de baixa altitude. Essa água aparenta provir diretamente do lençol
freático e de pequenos córregos, mas também recebe recarga de origem pluvial.
No caso dos campos turfosos, outro fato interessante de ser apontado é a sua coloração escura,
típica de ambientes ricos em compostos orgânicos dissolvidos altamente refratários, resultantes
da decomposição incompleta da vegetação terrestre e aquática, denominados compostos
húmicos. Por decorrência, estes conferem características peculiares para a água, como redução
da penetração de luz, limitando o desenvolvimento de grandes plantas submersas e reduzindo os
valores do pH.
Possuem grande importância do ponto de vista hidrológico e hidrogeológico pois funcionam como
reservatórios de água e como reguladores de vazões. Retém a água para posterior infiltração e
conseqüentemente atuam no abastecimento dos aqüíferos subterrâneos. Desta forma, juntamente
com os rios, riachos e pequenas lagoas, os banhados e turfeiras devem ser considerados
importantes componentes destes Parques.
Cabe ressaltar, no entanto, que as áreas úmidas como banhados e turfeiras são ambientes
extremamente frágeis e passíveis de medidas efetivas para seu manejo.
Os Parques possuem também como ambientes lênticos, lagoas perenes e permanentes, mas de
tamanho bastante reduzido. A maioria desses ambientes apresenta rara beleza cênica, conferida
pela águas transparentes, com pequenos bancos de macrófitas, dificilmente em densidade
excessiva e associados à vegetação marginal.
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Mais expressivamente dentro das características lênticas temos um sistema de grandes lagoas
artificiais localizadas na Planície Costeira (região) junto às zonas de cultivo agrícola em áreas
inundadas. Estas lagoas são formadas pela interrupção de escoamento de rios e pequenos
riachos que drenam as águas do interior do Parque Nacional da Serra Geral (cânion Corujão e
Malacara). Já se percebe a alteração local do regime de escoamento, reduzindo-se as vazões
para jusante e elevando-se os níveis médios do lençol freático, onde são desviadas as águas
para as culturas de arroz.
A própria região irrigada foi bastante alterada em função do crescimento da umidade
(disponibilidade de água no solo) pelo excessiva irrigação. Além das alterações hidrológicas há a
questão da contaminação destas águas pelos agrotóxicos utilizados, que possuem características
de persistência nestes ambientes, comprometendo a sua utilização como água potável e a
manutenção de sua biodiversidade.

3.2.5.3 Estimativas de Vazões dos cursos d´água
Em termos de vazões, o curso d´água mais expressivo da área é o rio Mampituba, que recebe
pela margem esquerda as águas dos rios que drenam os cânions dos Parques (exceto os cânions
Fortaleza e Macuco).
Entretanto, os rios que drenam estas feições caracterizam-se pelas vazões reduzidas a longo
prazo, tendo o seu volume de água acrescido quando ocorrem eventos de precipitação
(principalmente eventos de grande intensidade e curto período).Normalmente os seus níveis se
elevam após chuvas rápidas, e devido à grande declividade e relevo movimentado, ganham muita
energia e deslocam ao longo dos seus leitos grandes quantidades de material grosseiro e seixos.
Nota-se no leito uma grande quantidade de seixos de grandes diâmetros, trazidos das cotas mais
elevadas para as regiões mais baixas.
Na região próxima aos Parques não há informações pluviométricas e fluviométricas. Para analisarse estes parâmetros utilizam-se recursos de regionalização de vazões para pontos mais próximos
e que preferencialmente recebam suas águas e influência de respostas do processo chuva-vazão.
Desta forma, segundo as metodologias do CEHPAR (1982) e SDM (1997), o rio Mampituba, após
confluência com o rio Sertão, possui as seguintes características (tabela 3.2.5-2):
Tabela 3.2.5-2: Vazões características para o rio Mampituba
Área
Q LP
Rio
(km²)
L/s.km²
m³/s
Mampituba
505
38,75
19,57

Q7,10
L/s.km²
1,83

m³/s
0,92

QLP: vazão média de longo termo
Q7,10: Vazão mínima de estiagem com 7 dias de duração e recorrência de 10 anos
Fonte: FEPAM

A vazão mínima (Q7,10) que apresenta na região próximo à foz já nos remete a um cenário de
permanências de vazões mínimas reduzidas para eventos de estiagem.
Conforme a metodologia da ANEEL (2002), os mapas de isolinhas de vazões médias especificas,
Q7,10, máximas específicas médias e permanência de 95% (Anexo 6) apresentam os seguintes
valores para a região dos PARNAS (tabela 3.2.5-3):
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Tabela 3.2.5-3: Vazões específicas características do rio Mampituba e demais rios que
drenam os cânions dos Parques de Aparados da Serra e Serra Geral (Fonte: SDM, 1997)
Local
QLP (l/s.km²) Q7,10 (l/s.km²) Qmáx (l/s.km²) Q95% (l/s.km²)
Rio Mampituba após
40
2,0
900
3-4
rio Sertão
Rios que drenam os
15-25
<0,5
1300
<0,5
Cânions dos PN
QLP: vazão média de longo termo
Q7,10: Vazão mínima de estiagem com 7 dias de duração e recorrência de 10 anos
Qmáx: Vazão máxima média
Q 95%: Vazão com permanência de 95%

Pode-se notar que, em termos de vazões mínimas, a região dos Parques Nacional possui valores
reduzidos. Isto se deve, por serem rios com pequenas áreas de drenagem, sofrendo a influência
da forte declividade e eventos de chuvas intensas e de curta duração. Resultado disto é que em
determinados períodos (como no verão) o leito do rio apresenta-se bastante seco.
A permanência das vazões mínimas (Q95%) confirma o comportamento da dinâmica hidrológica
da região uma vez que para o Mampituba junto a sua foz estes valores crescem em relação a
Q7,10 (de 2,0 para 3-4 l/s.km²). Entretanto, para as regiões mais elevadas estes valores são muito
parecidos uma vez que não ocorre uma permanência das vazões mínimas, predominando a
grande variabilidade das vazões em resposta às chuvas, com grandes cheias periódicas e logo
após processos de recessão de vazão.
Analisando-se os dados de vazões características para a região das Unidades e para o rio
Mampituba (na planície costeira), verificou-se que mesmo tendo uma relativa área de contribuição
do seu interior para a região, o volume de água gerado para o rio Mampituba (após confluência
com o rio dos Sertões) é em torno de 5% da vazão mínima total estimada. Este fato ocorre em
função das pequenas vazões mínimas específicas (Q7,10 e Q95%) que apresentam estes rios,
quando comparados com a encosta do planalto e planície costeira.
Analogamente, os rios que drenam do interior do Parque Nacional da Serra Geral para a bacia do
rio Araranguá (como o rio da Pedra), colaboram com vazões mínimas em torno de 2 à 3% dos
valores estimados para a região do rio Itoupava (à montante do rio Mãe Luzia), fato este resultado
da pequena área de drenagem associada às pequenas vazões de estiagem.
Contudo, analisando-se o resto do estado de Santa Catarina, percebe-se que a região dos
parques e do rio Mampituba possuem as menores vazões mínimas específicas (Q 7,10 e Q 95%),
já informando possíveis problemas nas épocas de estiagem e também a adução de grandes
volumes para a irrigação, mesmo sendo esta uma região de menores permanências de vazão.
Para as vazões máximas ocorre o contrário: a tendência é de atenuar-se as cheias para os pontos
de jusante (mais abaixo da bacia do Mampituba) ocorrendo menores valores de vazões máximas
médias específicas para estes locais. Especificamente para a região das Unidades, estes valores
crescem em quase 50% superando a casa de 1m³/s.km², o que não ocorre em todo o estado de
Santa Catarina, indicando a magnitude destes eventos para a região, mesmo em termos médios.
a) Qualidade da água local
Os recursos hídricos locais podem ser caracterizados conforme as três regiões de drenagem.
Seriam os rios de planalto com regimes mais lentos e ocorrência de zonas de turfeiras, os rios que
drenam do interior dos Parques para a área de ZA (direção S-E) e a região mais baixa que recebe
as águas dos parques, com menores declividades e afluentes ao rio Mampituba, que serve de
manancial para irrigação de arroz e abastecimento público.
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Na bacia do Mampituba, nota-se um grande uso das águas para o cultivo de arroz, principalmente
na região sudeste-leste da região (baixada), abaixo da cidade de Praia Grande. Daí em direção
às regiões das nascentes, próximas aos rios Faxinalzinho e Josafáz, há uma grande concentração
de plantações de banana, com uso intensivo de agrotóxicos e pequenas áreas com plantações de
fumo, junto às propriedades.
Na região do planalto junto a cidade de Cambará do Sul e do cânion Fortaleza nota-se o uso de
silvicultura de Pinus spp, como também na região sudoeste do entorno, nos afluentes da bacia do
rio Tainhas.
Tendo em vista todos estes usos e a própria utilização da água na região e dos próprios Parques,
foi realizada uma campanha para a verificação da qualidade da água em diversos pontos
estabelecidos junto à rede de drenagem local.
A localização dos pontos de amostragem é apresentada na tabela 3.2.5-4 e no Mapa de
Qualidade da Água (Anexo 4).
Tabela 3.2.5-4: Localização dos pontos de amostragem
PONTO DE
COORD. COORD. E
Localização do ponto
AMOSTRAGEM
N (m)
(m)
Afluente do rio Faxinalzinho – Cânion
582764
6767655
1
Faxinalzinho
585810
6763682 Rio Josafáz
2
3

586130

6761969

Rio Faxinalzinho – Cânion Faxinalzinho

4

592698

6769387

Rio Pavão ou rio do Boi – Cânion Itaimbézinho

5

605024

6780943

Rio Leão – Cânion Corujão

6

605198

6786865

7

585152

6779800

Rio da Pedra – Cânion Fortaleza
Arroio Camarinhas – Afluente do rio Camisas

8

580285

6779952

Rio Camisas

9

580639

6774949

Afluente rio Camisas

Descrição dos pontos:
• Ponto 1: um dos principais afluentes do arroio Faxinalzinho, externos ao parque, que por sua
vez é um afluente do rio Mampituba, abrangendo uma grande área de drenagem externa aos
parques. A análise deste ponto servirá de comparação com o ponto 2. Drena campos e
pequenas áreas de Florestas Ombrófila Mista.
• Ponto 2: Arroio Josafáz, drena áreas com floresta ombrófila densa e algumas vertentes
cultivadas com bananas. Os parâmetros deste ponto serão comparados para verificar a
influência do Parque nas águas nestas águas de nascente do rio Mampituba.
• Ponto 3: saída do rio Faxinalzinho, drena áreas em que predomina a Floresta Ombrófila
Mista. A análise deste ponto será comparada ao ponto 1, verificando possíveis alterações na
qualidade da água ao passar pelos Parques.
• Ponto 4: rio Pavão/do Boi, na saída do Cânion Itaimbézinho. Drena áreas com floresta mista e
poucas encostas com cultivos de bananas. Este ponto deverá monitorar a influência das infraestruturas do parque sobre a qualidade da água.
• Ponto 5: rio Leão, na saída do cânion Corujão. Adotado como ponto branco para comparação
do Parque da Serra Geral. Possui todas as nascentes dentro dos limites do Parque e drena
áreas com floresta ombrófila densa e alguma plantação de banana nas encostas.
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• Ponto 6: rio da Pedra na saída do cânion Fortaleza. Pelo fato de receber visitação será
analisado o impacto desta atividade. Drena áreas de floresta ombrófila densa.
• Ponto 7: arroio Camarinhas. Passa por fazendas e um restaurante cobrindo grande área de
drenagem. Drena campos e pouca área de floresta.
• Ponto 8: rio Camisas. Cobre a maior extensão de divisa do Parque de Aparados da Serra e
sofre maior interferência externa quanto à drenagem. Drena áreas de campos com turfeiras e
poucas áreas com floresta.
• Ponto 9: afluente do rio Camisas. Engloba grande área de drenagem externa ao PARNAS,
apresentando diversos açudes. Drena áreas de campo com pouca Floresta Ombrófila Mista.
Os resultados obtidos in loco e no laboratório estão apresentados nas tabelas 3.2.5-5 e 3.2.5-6.
Tabela 3.2.5-5: Resultados das análises realizadas “in loco” (Jan/03)

1

24/01/03

12:00

7,8

6,2

23,0

Temp.
Água
(oC)
18,9

2

23/01/03

10:30

8,1

7,2

26,1

24,0

5,95

3

23/01/03

11:05

8,1

6,4

26,0

23,0

6,48

4

23/01/03

12:30

8,1

6,7

25,1

23,0

6,40

5

22/01/03

16:45

7,5

6,3

28,0

24,9

6,21

6
7
8
9

22/01/03
23/01/03
23/01/03
23/01/03

15:30
15:45
17:15
18:35

7,3
7,5
7,5
8,1

6,5
5,1
6,2
7,4

32,0
23,0
23,0
18,9

28,0
22,0
23,0
21,0

6,20
5,51
4,90
5,88

Ponto

Data

Hora

OD Sat.
(mg/l)

OD
(mg/l)

Temp. Ar
(oC)

PH
5,72

Fonte: Socioambiental, 2003

Tabela 3.2.5-6: Resultados laboratoriais das análises nos pontos de amostragem nos PNs
de Aparados da Serra e Serra Geral – JAN/03
Coliforme
Sólidos
DQO
DBO5
PO4
NT
s Fecais Turbidez
Totais
Ponto
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(NMP/100
(NTU)
(mg/l)
ml)
19,26
ND
0,060
1,40
< 2,2
0,62
32,0
1
2
43,00
0,79
0,040
0,56
8,0 x 102
0,82
34,0
3
21,50
0,19
0,16
1,68
2,0 x 102
0,47
32,0
4
12,31
0,48
0,19
1,68
2,0 x 102
0,77
34,0
5
42,81
0,90
0,15
2,24
< 2,2
0,63
23,80
19,41
0,16
0,16
1,12
< 2,2
0,34
16,0
6
7
30,02
ND
ND
1,68
2,0 x 102
3,32
35,0
2
8
42,81
ND
0,070
2,80
8,0 x 10
7,34
430,0
9
49,34
0,20
0,11
1,68
2,0 x 102
4,00
40,0
ND: não detectado
Fonte: Quimioambiental/Socioambiental, 2003

3-48

b) Cálculo do Índice de qualidade de água (IQA)
O IQA é determinado pelo produto ponderado das qualidades de água, correspondentes aos
parâmetros: OD, DBO, coliformes fecais, temperatura da amostra, pH, nitrogênio total, fosfato
total, sólidos totais e turbidez. Tal índice é calculado utilizando-se a equação:
n

IQA = ? (qi.wi)
i =1

Onde:
IQA =

índice de qualidade das águas (número entre 0 a 100).

qi =
qualidade do i ésimo parâmetro (número entre 0 e 100, obtido do respectivo
"gráfico de qualidade", figura 2, em função de sua concentração ou medida).
wi =
peso correspondente ao i- ésimo parâmetro, atribuído em função da
importância desse parâmetro para a conformação global da qualidade (número entre 0
e 1).
n=

número de parâmetros que entram no cálculo.

Desta forma aplicando as notas e pesos específicos para cada amostra, a qualidade das águas
indicada pelo IQA, numa escala de 0 a 100, pode ser classificada quanto a contaminação orgânica
segundo os seguintes intervalos (tabela 3.2.5-7):
Tabela 3.2.5-7: Intervalo de classificação do IQA
Intervalo
Classificação
90-100
Qualidade ótima
70-90
Qualidade boa
50-70
Qualidade aceitável
25-50
Imprópria para tratamento convencional (poluída)
0-25
Imprópria ou crítica
Fonte: NSF, 1970

Na tabela 3.2.5-8 são apresentados os valores de IQA para cada amostra coletada nos PARNAS.
Tabela 3.2.5-8: Classificação do IQA para os pontos de amostragem
Ponto

Valor IQA

Classificação do IQA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

83
67
76
75
86
87
68
61
74

Boa
Aceitável
Boa
Boa
Boa
Boa
Aceitável
Aceitável
Boa

Intervalo de
Classificação
70-90
50-70
70-90
70-90
70-90
70-90
50-70
50-70
70-90

Fonte: Socioambiental, 2003

No mapa de Qualidade de Água (Anexo 4) são apresentados os pontos de coleta de água da
rede hidrográfica local, conforme classificação do IQA para cada rio, sendo indicados pela cor.
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Agrupando-se os rios de mesma classificação quanto ao IQA temos o seguinte (tabelas 3.2.5-9):
Tabela 3.2.5-9: Agrupamento dos pontos de mesma classificação quanto ao IQA
Classificação

Ponto de análise de qualidade da água

Grupo 1 - IQA – BOA (limite superior Ponto 1 – Afluente Faxinalzinho
– notas acima de 80)
Ponto 5 – Rio Leão (Cânion Corujão)
Ponto 6 – Rio da Pedra (Cânion Fortaleza)
Grupo 2- IQA – BOA (limite inferior- Ponto 2 – rio Faxinalzinho
notas abaixo de 80)
Ponto 4 – Rio Pavão/ do Boi (Cânion Itaimbézinho)
Ponto 9 – arroio afluente Camisas
Grupo 3 - IQA – ACEITÁVEL

Ponto 2 – rio Josafáz
Ponto 7 – arroio Camarinhas
Ponto 8 – rio Camisas

Diante deste agrupamento dos intervalos de notas obtidos podemos inferir que o primeiro grupo
possui pequeno destaque em relação ao grupo 2 e estes em relação ao grupo 3.
De qualquer forma, os grupos 1 e 2 possuem considerável qualidade de água, com notas
elevadas. Entretanto, para os cursos d´água do primeiro grupo poderíamos considerar a qualidade
da água como sendo ótima, uma vez que um ou outro parâmetro apresentou relativa variação (no
entanto não significativa) e suas notas tendem ao limite superior do intervalo de classificação.
Estão nesse grupo rios preservados e que drenam os cânions que não possuem visitação intensa
(como o ponto 1 e 5) e o rio da Pedra, que drena um cânion com relativa visitação.
O segundo grupo caracteriza a qualidade boa, uma vez que as notas obtidas estão próximas do
intervalo médio, tendendo ao limite inferior. Estão aí os arroios que drenam cânions com uso mais
intenso de visitantes (como o ponto 4) e o arroio afluente ao Camisas, que possui bom estado de
preservação na zona do planalto.
O grupo 3 possui a pior classificação, apresentando alguns parâmetros da qualidade da água com
relativa alteração. São dois rios do planalto e um rio junto às escarpas da Serra Geral. Estes
apresentaram alterações de sua turbidez e sólidos totais, bem como dos valores de contaminação
orgânica e por coliformes fecais.
c) Considerações gerais sobre qualidade da água
Quanto às características físico-químicas e bacteriológicas obtidas nas amostras podemos
analisar que, em termos gerais, tem-se rios com boa qualidade de água, excluindo-se o rio
Camisas, que apresentou algumas alterações nas suas características.
A DBO5, fósforo, nitrogênio e turbidez apresentaram-se relativamente baixas. Têm-se 03 valores
de DBO abaixo do limite de detecção e o restante abaixo de 1mg/l. O fósforo também se
apresentou bem reduzido, com valores abaixo de 0,2 ppm.
O nitrogênio apesar de apresentar-se baixo, chamou atenção para o ponto 5 (cânion Corujão) e
ponto 8 (rio Camisas), com 2,24 e 2,80 ppm. Entretanto os valores de DBO e fósforo presentes
são bastante baixos e os de nitrogênio podem estar relacionados à cargas orgânicas lançadas há
algum tempo e que sofreram processos oxidativos, como dejetos de animais silvestres e/ou de
gados em pastagem, dentre outros.
Os pontos 7,8 e 9 (rios da região do planalto – bacia do rio Camisas), apresentaram as maiores
alterações nos parâmetros de turbidez e sólidos totais, apesar dos parâmetros de DBO e fósforo
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não acusarem grandes contaminações. Contudo são rios de zonas mais planas e que recebem
contribuições de turfeiras tendo-se alterações na turbidez da água e de materiais sólidos
carreados. No ponto 8 (rio Camisas) obteve-se a maior turbidez e carga de sólidos dos pontos
observados.
Na região abaixo das escarpas da Serra Geral os rios apresentaram boa qualidade, com baixa
turbidez, reduzidos sólidos totais, grande transparência e baixos valores de nitrogênio e fósforo.
Os maiores valores de coliformes fecais ocorreram nos rios Camisas e josafáz (pontos 8 e 2,
respectivamente) seguidos dos rios Faxinalzinho, Pavão, Camarinhas e Afluente rio Camisas
(pontos 3,4,7 e 9). Entretanto, os valores apresentados estão todos dentro dos limites para rio
classe 2, que é de 1000 NMP/100ml. Excluindo-se os pontos 8 e 2. todos os outros apresentaram
valores dentro do limite para rio classe 1 (limite=200 NMP/100ml). Os pontos que apresentaram
maior colimetria podem estar associados à presença de animais silvestres ou gado e criações de
aves e/ou suínos. Ao adubar a terra com seus dejetos as chuvas médias a torrenciais lavam os
taludes e terraços de cultivo, lixiviando estes contaminantes para os cursos d´água.
É notório a superior qualidade da água que provêm do rio Faxinalzinho em relação ao josafáz, os
quais são afluentes do rio Mampituba. O josafáz contribui com maiores cargas orgânicas para o
rio Mampituba, quando comparado com o anterior.
Entretanto a comparação entre o ponto 1 e o ponto 3 (afluentes do rio Faxinalzinho e o próprio)
mostra que existe um incremento de carga orgânica neste rio ao passar pelo Parque da Serra
Geral. Contudo, estes valores são bastante pequenos, acrescidos em menos de 0,2 ppm no caso
da DBO, 0,02 mg/l no caso do fósforo e 0,12 para o nitrogênio. Em termos de turbidez e sólidos
totais não há alteração. No oxigênio dissolvido existe um ganho de 0,2 ppm e tem-se uma
pequena alcalinização da água, onde o pH cresce de 5,72 para 6,48.
Para os pontos 7,8 e 9, que caracterizam a sub-bacia do rio Camisas junto ao Parque de
Aparados da Serra, tem-se variações em termos de OD nos pontos medidos, reduzindo-se no
ponto 7 (OD = 5,1 ppm) e elevando-se no ponto 9 (7,4 ppm). Para o ponto 8 (que recebe os dois
anteriores) obteve-se 6,2 ppm. O ponto 7 caracteriza-se por águas mais paradas, com
escoamento lótico obtendo-se redução dos níveis de saturação de OD (ficando abaixo de 70%).
Para jusante estes valores equalizam-se chegando acima de 82%, já no rio Camisas.
A maior alteração ocorre em relação ao pH, uma vez que nos afluentes estes já apresentaram
valores ácidos e fica ainda menor para jusante no rio Camisas (ponto 8), onde encontramos o
menor pH dos pontos medidos. Este fato também ocorre no ponto 1 (afluente do rio Faxinalzinho)
que também se situa na região de planalto, ou seja, naquela região tem-se as formações de
turfeiras, onde pela dinâmica de reações ali ocorridas pode haver liberação de ácidos fúlvicos e
húmicos que reduzem o pH da água associada à este tipo de ambiente.
Diferentemente deste processo obteve-se pH levemente reduzido também para o ponto 2 – rio
josafáz (pH=5,95). Entretanto, neste caso as causas devem ser outras, possivelmente ligadas a
algum tipo de dissolução de sais ou substâncias do solo, seja pela atividade de uso na região ou
por fenômenos naturais.
Para os demais pontos dentro do limite dos Parques não houve alterações de pH, apresentandose na faixa ideal (entre 6 e 7).
Em relação aos pontos para análises comparativas da qualidade de água localizados junto ao
limite dos PARNAS, nos rios que drenam os cânions Itaimbézinho, Corujão e Fortaleza (pontos
4,5 e 6), obteve-se resultados de certa forma bastante semelhantes. Houve pequenas variações
de DBO (na casa de 0,6 mg/l). Quanto ao fósforo e pH, estes são basicamente iguais, e nos
sólidos totais obteve-se valores entre 16 e 34 mg/l (bastante baixos).
Somente para o nitrogênio, o ponto 5 ( cânion Corujão) apresentou o dobro do ponto 6 (2,24 para
1,12 ppm), podendo-se estar associado a usos de fertilizantes orgânicos para adubação de
lavouras, os quais podem ser lixiviados para os cursos d´água, uma vez que na região nota-se
maior uso de terra para plantações.
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De maneira geral, com o objetivo de analisar as interferências dos equipamentos de visitação nos
cânions dos pontos 4 e 6 (que recebem visitação), comparativamente aos pontos 5 (cânion
Corujão) e 3 (cânion Faxinalzinho),
não podemos afirmar que estes estejam alterando
significativamente os padrões de qualidade da água para o local, uma vez que os cânions que não
recebem visitação não apresentaram valores discrepantes em relação aos demais, e sim bastante
semelhantes.
Diante dos resultados e pela verificação de campo durante as coletas de amostras de água,
verificou-se, de maneira geral, que os rios que drenam do interior das Unidades para o entorno
possuem boa qualidade, com águas límpidas, transparentes e sem poluição aparente.
Contudo, na região de encosta do Planalto o rio josafáz apresenta algumas alterações na
qualidade da água (advindo dos usos efetuados na bacia), contribuindo para o Mampituba com
uma água de pior qualidade que àquelas que afluem pela margem esquerda (do interior dos
Parques). Na região do planalto meridional, os rios analisados (rio Camarinhas, Camisas e
Afluente do Camisas) apresentaram alterações mais significativas na qualidade da água, sendo
mais relevantes aquelas ligadas à materiais em suspensão (sólidos totais e turbidez).

3.2.6

Introdução aos aspectos bióticos

Os PNAS e PNSG representam um importante refúgio para a fauna silvestre do Sul do Brasil,
principalmente por abrigarem uma heterogeneidade ambiental significativa e por possuírem
extensas áreas com florestas de araucária, cuja madeira foi intensamente explorada no passado,
causando uma rápida redução das áreas de floresta temperada nos estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Os contrafortes da Serra Geral, além de apresentarem desníveis consideráveis (800m) abrigam
vários cursos d’água que nascem no alto da Serra e correm através dos vales para o litoral.
Nestes vales desenvolve-se uma floresta pluvial atlântica exuberante, bastante distinta daquela
que ocorre no planalto, oferecendo à fauna uma grande diversidade de ambientes. Os campos do
alto da Serra e os brejos turfosos são igualmente ricos em espécies, inclusive com a ocorrência de
vários endemismos.
As características do relevo da região determinam compartimentos ambientais diferenciados pelo
tipo de vegetação e pelas atividades humanas neles desenvolvidas e que são determinantes para
as características da fauna regional. A ocupação desta região foi intensificada em meados do
século XX, principalmente nas cotas mais baixas (Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas),
com o incremento das atividades agropastoris, modificando intensamente a paisagem
(substituição das áreas florestadas naturais por áreas abertas, drenagem de áreas úmidas e uso
do fogo como manejo nos campos).
Estas características indicam a ocorrência de uma fauna, principalmente no que diz respeito aos
anfíbios e aves, bastante diversificada, em razão da diversidade de ambientes e do gradiente
altitudinal existente, aspectos que corroboram a hipótese de que o PNAS e PNSG encontram-se
numa zona de tensão ecológica entre as florestas costeiras e os elementos campestres e
arbóreos que compõem os campos do planalto.
Ao analisar a cobertura vegetal existente nesta região, deve ser considerado que toda a área das
UC’s já foi objeto de uso antrópico antes da criação dos Parques. Tem-se como padrão geral de
uso a predominância de culturas na região plana da planície litorânea, tanto de média duração
(tabaco) quanto temporárias (arroz), e uma significativa e insistente instalação de bananais na
porção referente as primeiras elevações dos contrafortes da Serra Geral.
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Em relação ao planalto, o padrão histórico de uso e ocupação está refletido na presença de
fazendas, cuja principal atividade era a pecuária extensiva. Essas propriedades ocupavam a
região e contribuíram para a alteração das características originais da cobertura vegetal através
do pisoteio do gado, incêndios e desmates para formação de pastagens e lavouras de
subsistências ou mesmo para instalação de infra-estruturas.
Um dos principais elementos indutores de alterações, até hoje presente na região, é o fogo.
Freqüentemente este evento encontra-se associado à atividade pecuária, pois com o objetivo de
renovar pastagens, a cada ano diversas áreas de campo são queimadas, por vezes atingindo o
interior das Unidades de Conservação (UC). Apesar do efetivo controle exercido pela
administração, impedindo eficientemente o fogo de atingir o interior das áreas protegidas, por
vezes isso vem a ocorrer, além dos efeitos indesejáveis de se queimar áreas em seu entorno
imediato e que teriam, necessariamente, a função de amortizar os efeitos de ações antrópicas. Se
por um lado a resposta dos campos à queima é rápida, retornando à mesma paisagem antes
existente em pouco tempo, nas formações florestais isso não ocorre. Mesmo havendo uma certa
resistência das florestas a incendiar-se, quando isto ocorre, o tempo de retorno às características
anteriores (resiliência) é muito maior, demorando dezenas de anos ou mesmo mais de um século,
conforme seus aspectos originais e o grau de alteração ocasionado pelo fogo.
Desta forma, considera-se que todas as formações florestais existentes na região já sofreram, em
graus diferentes, algum tipo de alteração. Algumas árvores remanescentes de condições
primárias podem ser encontradas, mas em seu conjunto a quase totalidade da cobertura florestal
encontra-se em estádio secundário.
Finalmente, um dos usos recentes que vem alterando drasticamente a paisagem da região dos
planaltos é, sem dúvida nenhuma, a instalação de silviculturas, erroneamente denominadas de
reflorestamentos, homogêneas de Pinus spp. e Eucalyptus spp..
Estes Parques representam um dos últimos refúgios para a fauna silvestre do Sul do Brasil, onde
a pecuária extensiva e a monocultura ocuparam a maior parte de suas formações nativas. Ali
ocorrem ainda formações extensas de campos limpos e banhados turfosos naturais, ambientes
que abrigam várias espécies animais ameaçadas de extinção e que, devido à facilidade de
ocupação pelo homem, vêm sendo pressionados há várias décadas.
São muitos os fatores externos e internos que podem comprometer, a integridade ambiental
destas UC’s. Parte de seus ambientes foram explorados no passado e encontram-se em estado
de recuperação natural; e parte continua sendo explorada. Os processos de recuperação são
mais complicados quando a intervenção humana chega a um nível em que algumas espécies
deixam de existir em certos locais, pois acabam faltando condições mínimas para a manutenção
de populações geneticamente viáveis.
3.2.6.1 Definições
Para a análise das unidades e entorno e para facilitar o entendimento, com o objetivo de
uniformizar a informação através de um Banco de Dados, estabeleceu-se um sistema de código
dos sítios e pontos onde o ponto P1 do sitio 01 recebeu o código Asgs01p01, e assim por diante.
Os sítios e pontos pesquisados durante a primeira campanha de campo estão dispostos na tabela
3.2.6-1.
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Código (PN)

01

01

1

Asgs01p01

6781752

604603

128

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01A
01A
01A
01A
01A
02
02
02
02
02
02

02
03
04
04a
05
10
12
13
14
15
16
17
17a
26
69
73
11
11a
68
68a
70
06
07
07a
08
08a
09

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Asgs01p02
Asgs01p03
Asgs01p04
Asgs01p04a
Asgs01p05
Asgs01p10
Asgs01p12
Asgs01p13
Asgs01p14
Asgs01p15
Asgs01p16
Asgs01p17
Asgs01p17a
Asgs01p26
Asgs04p69
Asgs04p73
Asgs01p11
Asgs01p11a
Asgs04p68
Asgs04p68a
Asgs04p70
Asgs02p06
Asgs02p07
Asgs02p07a
Asgs02p08
Asgs02p08a
Asgs02p09

6781934
6781311
6790808
6790512
6790512
6774812
6783158
6779690
6775041
6787004
6786774
6787016
6786899
6772684
6790639
6789432
6775483
6779026
6780268
6779878
6781500
6769439
6771789
6771869
6770965
6771381
6771260

604494
604163
604996
604225
603749
598536
609718
607893
599118
604552
604126
604074
602923
601106
613733
607563
615931
616208
615747
615415
615215
600196
598605
598563
597775
596984
595763

225
225
236
244

02

27

1

Asgs02p27

6772067

594619

1025

02

71

2

Asgs04p71

6769681

601944

17

03

18

1

Asgs03p18

6769258

592549

203

03

18a

1

Asgs03p18a

6769206

592172

203

03

18b

1

Asgs03p18b

6769125

591959

205

03

19

1

Asgs03p19

6768835

591501

280

03

20

1

Asgs03p20

6768933

589984

370

03

21

1

Asgs03p21

6769150

594452

157

03
03
03
03
03
03

22
22a
23
23a
24
25

1
2
1
1
1
1

Asgs03p22
Asgs03p22a
Asgs03p23
Asgs03p23a
Asgs03p24
Asgs03p25

6764248
6764377
6765863
6765601
6758781
6758456

585306
585040
585125
585066
588247
587813

167
220
252
260
278
467

Sítio

Fase

Ponto

Tabela 3.2.6-1: localização geográfica dos pontos de observação da Avaliação Ecológica
Rápida (AER), através de suas coordenadas geográficas (UTM)
Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

Altitude
(m)

Nome do Ponto

155
49
55
200
215
273
304
241
79
62
133
10
7
17
20
17
95
371
569
593
840

Cânion Corujão – Faz. do Sr
Joselino
Cânion Corujão – entrada
Cânion Corujão – pasto, bananal
Cânion Macuco – pastagem
Cânion Macuco – mata ciliar
Cânion Macuco – mata ciliar
Cânion Malacara – fazenda
Represa do rio Tigre Preto - floresta
Represa do rio Leão
Cânion Malacara – entrada
Cânion Fortaleza – casa de baixo
Cânion Fortaleza – rio de Pedra
Cânion Fortaleza – inflexão da trilha
Cânion Fortaleza – acampamento
Lixão de Praia Grande
Restinga
Arrozal
Floresta da Escola Agrícola
Floresta da Escola Agrícola – brejo
Restinga
Restinga
Restinga
Est. Praia Grande - Cambará
Est. Praia Grande - Cambará
Est. Praia Grande - Cambará
Est. Praia Grande - Cambará
Est. Praia Grande - Cambará
Est. Praia Grande - Cambará
Borda do Planalto – Posto da
Receita
Praia Grande - Suburbios
Cânion do Itaimbezinho PIC rio do
Boi
Cânion do Itaimbezinho PIC rio do
Boi
Cânion do Itaimbezinho PIC rio do
Boi
Cânion do Itaimbezinho meia
encosta
Cânion do Itaimbezinho – “cotovelo”
Cânion do Itaimbezinho –divisa do
PN
Cânion Faxinalzinho – entrada
Cânion Faxinalzinho - mg. direita rio
Cânion Faxinalzinho
Cânion Faxinalzinho – mg esquerda
Cânion Josafaz
Cânion Josafaz

Código (PN)

03
03
04
04

65
66
34
35

2
2
1
1

Asgs04p65
Asgs04p66
Asgs04p34
Asgs04p35

6769935
6770094
6773536
6773064

591078
593245
585490
585599

294
330
935
950

04

36

1

G04p36

6777167

584838

1003

04
04
04
04

42
43
44
45

1
1
1
2

Asgs04p42
Asgs04p43
Asgs04p44
Asgs04p45

6775791
6776133
6788124
6773660

589489
588946
598442
588093

966
943
1100
916

04

45a

2

Asgs04p45a

6773707

588204

893

04

45b

2

Asgs04p45b

6773556

587897

923

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

46
47
48
49
50
50a
51
52
52a
52b
53
54
55
56
57
58
59
59a
60

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Asgs04p46
Asgs04p47
Asgs04p48
Asgs04p49
Asgs04p50
Asgs04p50a
Asgs04p51
Asgs04p52
Asgs04p52a
Asgs04p52b
Asgs04p53
Asgs04p54
Asgs04p55
Asgs04p56
Asgs04p57
Asgs04p58
Asgs04p59
Asgs04p59a
Asgs04p60

6774117
6774154
6778840
6779235
6779448
6779457
6779938
6772973
6773180
6773271
6780660
6779883
6785735
6772794
6772500
6773069
6772495
6772217
6770980

589905
589562
586017
585894
584776
585032
580265
587663
587712
587806
590816
589118
588929
589627
588698
589405
584473
584622
585978

909
924
994
977
967
955
919
922
920
923
1016
1033
1084
980
926
931
950
953
991

04A 28

1

Asgs04p28

6789191

600392

1075

04A 29

1

Asgs04p29

6789606

601065

1054

04A 30

1

Asgs04p30

6784097

600832

980

04A
04A
04A
04A
04A
04A
04A

31
31a
31b
32
33
67
72

1
1
2
1
1
2
2

Asgs04p31
Asgs04p31a
Asgs04p31b
Asgs04p32
Asgs04p33
Asgs04p67
Asgs04p72

6784273
6784276
6784225
6784688
6782331
6783816
6784295

601331
601430
601383
601600
597486
597682
593393

1050
1039
1027
1122
1049
1040
1057

05

37

1

Asgs05p37

6777099

584786

1026

05
05
05

38
38a
39

1
1
1

Asgs05p38
Asgs05p38a
Asgs05p39

6767951
6768045
6767818

583729
583728
581935

1020
983
941

Sítio

Fase

Ponto
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Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

Altitude
(m)

Nome do Ponto

PNAS – cânion Itaimb. PIC Rio Boi
PNAS – cânion Itaimb. PIC Rio Boi
Banhado Grande – campo turfoso
Banhado Grande – campo turfoso
Banhado Grande – estrada do
Crespo
Itaimbezinho – corredor ecológico
Itaimbezinho – corredor ecológico
Macuco – Pinus
Itaimbezinho - trilha cotovelo
Itaimbezinho - trilha cotovelo,
alagado
Itaimbezinho - trilha cotovelo,
alagado
Itaimbezinho - campo turfoso/vértice
Itaimbezinho - centro visitantes
PNAS - área próx. PIC Morro Agudo
PNAS - área próx. PIC Morro Agudo
PNAS - área próx. PIC Morro Agudo
PNAS - área próx. PIC Morro Agudo
Limite PNAS- margem rio Camisas
PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo
PNAS- trilha cotovelo - lagoa
PNAS- trilha cotovelo - alagado
zona interrupção corredor florestal
zona interrupção corredor florestal
corr. flor. - próx. Reserva Cambará
PNAS - floresta faz. Marçal
PNAS - floresta faz. Marçal
PNAS - floresta faz. Marçal
PNAS – torre Camisas - lagoa
PNAS – torre observação Camisas
PNAS – campo turfoso (próx. borda)
Macuco – Borda do Planalto e
Vértice
Macuco – Borda do Planalto e
Vértice
Fortaleza – campo, borda do
planalto
Fortaleza – mata nebular
Fortaleza – mata nebular
Fortaleza
Fortaleza – campo rupestre
Fortaleza – floresta de Araucaria
PNSG – Pedra do Segredo
Alagados no "corredor"
Banhado Grande –estrada do
Crespo
Setor Sul – alto do Faxinalzinho
Setor Sul – alto do Faxinalzinho
Setor Sul – campo úmido

Fase

Código (PN)

05
05
05
05
05

40
40a
40b
41
41a

1
2
2
1
1

Asgs05p40
Asgs04p40a
Asgs04p40b
Asgs05p41
Asgs05p41a

6770312
6771132
6772597
6763287
6763332

579035
578750
578167
582151
582755

1017
1007
1007
939
1000

05

61

2

Asgs04p61

6767659

584095

883

05

62

2

Asgs04p62

6767535

584195

795

05

63

2

Asgs04p63

6767599

584375

700

05

64

2

Asgs04p64

6767514

584511

550

Sítio

Ponto

3-55
Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

Altitude
(m)

Nome do Ponto

Setor Sul – trevo x campo turfoso
próximo limites PNAS e PNSG
lagoa proxima a estrada
Setor Sul – próximo ao peral
Setor Sul – floresta de araucária
PNSG – descida canion
Faxinalzinho
PNSG – descida cânion
Faxinalzinho
PNSG – descida cânion
Faxinalzinho
PNSG – descida cânion
Faxinalzinho

Legenda: faz - fazenda ; mg. - margem; rep. - represa; esq. – esquerda; PF – Posto de Fiscalização

Os sítios receberam as seguintes denominações:
Sítio 01 – Planície Litorânea Interna e Cânions
Sítio 01A – Setor Nordeste da Planície Litorânea Externa
Sítio 02 – Eixo Praia Grande – Cambará do Sul
Sítio 03 – Setor SudOeste da Planície Litorânea e Cânions
Sítio 04 – Setor Central do Planalto - Itaimbézinho
Sítio 04A – Setor Nordeste do Planalto - Fortaleza
Sítio 05 – Setor SudOeste do Planalto - Faxinalzinho
3.2.6.1.1 Definição dos tipos ambientais
As definições e descrições das formações vegetais ocorrentes nos PNAS, PNSG e entorno serão
aquelas apontadas e definidas pela equipe em reunião durante a segunda campanha de campo,
divididas primariamente em quatro grupos: (a) Formações Campestres; (b) Formações Florestais,
(c) Vegetação Rupícola, e (d) Vegetação Aquática, a seguir descritas.
(a) Formações Campestres (fc)
a.1) Campo Seco (cs)
a.1.1) Campo seco herbáceo (csh)
a.1.2) Campo seco herbáceo-arbustivo (csa)
a.2) Campo Rupestre (crp)
a.3) Campo Turfoso (ct)
a.3.1) Campo turfoso herbáceo (cth)
a.3.2) Campo turfoso herbáceo-arbustivo (cta)
(2) Formações Florestais (fl)
(b.1)Floresta Ombrófila Densa (fod)
(b.1.1) Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (fodt)
(b.1.2) Floresta Ombrófila Densa Submontana (fods)
(b.1.3) Floresta Ombrófila Densa Montana (fodm)
(b.2) Floresta Ombrófila Mista (fom)
(b.2.1) Floresta Ombrófila Mista Altomontana (foma)
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(b.2.2) Floresta Ombrófila Mista Aluvial (fomv)
(b.3) Floresta Nebular (fnb)
(c) Vegetação Rupícola (vrp)
(d) Vegetação Aquática (va)
(d.1) Vegetação Aquática de Ambientes Lóticos (vao)
(d.2) Vegetação Aquática de Ambientes Lenticos (vae)
Como formações vegetais de origem antrópica (pela composição e estrutura) ou classes de uso
serão considerados, também, aqueles observados nas áreas de entorno e no interior dos
Parques, a saber:
(e) Ambientes Antropogênicos (ant)
(e.1) Ambiente Urbano ou Urbanizado (ur)
(e.2) Estradas e Acessos (es)
(e.3) Culturas Agrícolas (cul)
(e.3.1) Rizicultura (arr)
(e.3.2) Bananicultura (ban)
(e.3.3) Fumicultura (tab)
(e.4) Pastagens (pa)
(e.4.1) Pastagens cultivadas (pac)
(e.4.1a) de trevo (pact)
(e.4.1b) de azevém (pacz)
(e.4.2) Pastagens não cultivadas (pan)
(e.5) Silvicultura (sl)
(e.5.1) Silvicultura de Eucatyptus spp. (sle)
(e.5.2) Silvicultura de Pinus spp. (slp)
(e.5.3) Silvicultura de Hovenia dulcis (uva-do-japão) (slu)
(e.5.4) Silvicultura de Araucaria angustifolia (sla)
Reconhece-se, além dos considerados anteriormente, a existência de outros ambientes distintos
associados à coleções de água, na região em estudo, conforme descritos abaixo:
(f) Ambientes Hídricos (ah)
(f.1) Ambientes lóticos de média a elevada vazão (lm)
(f.1.1) antropogênicos (canais) (lma)
(f.1.2) naturais (lmn)
(f.1.2a) de áreas abertas (lmna)
(f.1.2b) de interior de floresta (lmnf)
(f.2) Ambientes lóticos de pequena e média vazão (lp)
(f.2.1) antropogênicos (canais) (lpa)
(f.2.2) naturais (lpn)
(f.2.2a) de interior de floresta (lpnf)
(f.2.2b) de borda de floresta (lpnb)
(f.2.2c) de áreas abertas (lpna)
(f.3) Ambientes lênticos (le)
(f.3.1) antropogênicos (lea)
(f.3.1a) represamento de ambientes lóticos (lear)
(f.3.1b) arrosal (leaa)
(f.3.1c) poças temporárias ao longo de estradas (leae)
(f.3.2) naturais (len)
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(f.3.2a) interior de floresta (lenf)
(f.3.2aa) temporário (lenft)
(f.3.2ab) permanente (lenfp)
(f.3.2b) borda de floresta (lenb)
(f.3.2ba) temporário (lenbt)
(f.3.2bb) permanente (lenbp)
(f.3.2c) áreas abertas (lena)
(f.3.2ca) temporário (lenat)
(f.3.2cb) permanente (lenap)
Em situações muito específicas, alguns animais ocupam os microhabitats dispostos a seguir:
(g) Microhabitats (mh)
(g.1) Escarpas e fendas úmidas de formações rochosas (mhe)
(g.2) Grutas, lajedos e lapas (mhg)
(g.3) Afloramentos rochosos (mha)
(g.4) Interior de residências rurais ou urbanas, frestas de cercas ou amontoados de lenha
(mhr)
(g.5) Serapilheira (mhs)
As diversas formações vegetais, bem como os ambientes e fases sucessionais ocorrentes nos
diversos sítios e pontos de observação podem ser verificados abaixo na tabela 3.2.6-2.

Sítio

Ponto

Tabela 3.2.6-2: Ocorrência das formações vegetacionais nos diversos sítios e pontos de
observação analisados pela Avaliação Ecológica Rápida, nos parques nacionais de
Aparados da Serra e da Serra Geral, e entorno

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01A
01A
01A
01A
01A
02
02
02
02
02
02
02
02
03

01
02
03
04
04a
05
10
12
13
14
15
16
17
17a
26
69
73
11
11a
68
68a
70
06
07
07a
08
08a
09
27
71
18

Nome do Ponto
Cânion Corujão – Fazenda do Sr Joselino
Cânion Corujão – entrada
Cânion Corujão – pasto, bananal e formação secundária
Cânion Macuco – pastagem
Cânion Macuco – mata ciliar
Cânion Macuco – mata ciliar
Cânion Malacara – fazenda a direita da entrada
Represa do rio Tigre Preto - floresta
Represa do rio Leão
Cânion Malacara – entrada – floresta secundária
Cânion Fortaleza – casa de baixo
Cânion Fortaleza – margem esquerda do rio de Pedra
Cânion Fortaleza – inflexão da trilha após o acampamento
Cânion Fortaleza – acampamento de baixo
Lixão de Praia Grande
Restinga
Arrozal
Floresta de Planície da Escola Agrícola
Floresta de Planície da Escola Agrícola – brejo e arrozal
Restinga
Restinga
Restinga
Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, floresta secundária
Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, sec., eucalipto
Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, mata secundária
Estrada Praia Grande - Cambará do Sul
Estrada Praia Grande - Cambará do Sul – bracatingal
Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, divisa do PN
Borda do Planalto – Posto de Fiscalização da Receita Federal
Praia Grande – Subúrbios
Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi

Tipo de Vegetação e
Uso do Solo Dominante
fods-ea
fods-ei
fods-em
Pás
fods-ea rip
fods-ea rip
fods-em rip
fods-ea
fods-ei/em
fods-ea rip
fods-ei/em
fods-ea
fods-ea
fods-ea rip
arr lix
fodtb
arr
fodt-em
arr
fodt
fodt
fodt
fods-em
sle fods-ea
fods-ea
fodm-ea
fodm-ea fnb-em
fnb-em
fnb
aa
fods-em

Sítio

Ponto
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03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04A
04A
04A
04A
04A
04A
04A
04A
04A
04A
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

18a
18b
19
20
21
22
22a
23
23a
24
25
65
66
34
35
36
42
43
44
45
45a
45b
46
47
48
49
50
50a
51
52
52a
52b
53
54
55
56
57
58
59
59a
60
28
29
30
31
31a
31b
32
33
67
72
37
38
38a
39
40
40a
40b
41
41a
61

Nome do Ponto
Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi
Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi
Cânion do Itaimbezinho – meia encosta
Cânion do Itaimbezinho – “cotovelo”
Cânion do Itaimbezinho – rio do Boi, divisa do PN
Cânion Faxinalzinho – entrada
Cânion Faxinalzinho - margem direita rio
Cânion Faxinalzinho – encosta esquerda em relação ao rio
Cânion Faxinalzinho – mg esquerda do rio Faxinalzinho
Cânion Josafaz
Cânion Josafaz
PNAS – cânion Itaimb. PIC rio do Boi
PNAS – cânion Itaimb. PIC rio do Boi
Banhado Grande – campo úmido
Banhado Grande – campo úmido x floresta de araucária
Banhado Grande – floresta de araucária – estrada do crespo
Itaimbezinho – corredor ecológico sentido N – S
Itaimbezinho – corredor ecológico sentido N – S
Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco – Pinus
Itaimbezinho - trilha cotovelo
Itaimbezinho - trilha cotovelo - alagado
Itaimbezinho - trilha cotovelo - alagado
Itaimbezinho - campo turfoso/vértice
Itaimbezinho - centro visitantes
PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo
PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo
PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo
PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo
Limite PNAS- margem rio Camisas
PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo
PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo - lagoa
PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo - alagado
zona interrupção corredor florestal
zona interrupção corredor florestal
corr. flor. - próx. Reserva Cambará
PNAS - floresta Faz. Marçal
PNAS - floresta Faz. Marçal
PNAS - floresta Faz. Marçal
PNAS – torre observação Camisas - lagoa
PNAS – torre observação Camisas
PNAS – campo turfoso (próx. borda)
Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco
Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco
Fortaleza – campo, borda do planalto
Fortaleza – mata nebular
Fortaleza – mata nebular
Fortaleza
Fortaleza – campo rupestre
Fortaleza – floresta de Araucaria
PNSG – Pedra do Segredo
Alagados no "corredor"
Banhado Grande – floresta de araucária – estrada do crespo
Setor Sul – alto do Faxinalzinho – floresta de araucária
Setor Sul – alto do Faxinalzinho – floresta de araucária
Setor Sul – campo úmido
Setor Sul – ecótono campo úmido x campo cultivado – trevo
próximo limites PNAS e PNSG
lagoa proxima a estrada
Setor Sul – floresta de araucária – próximo ao peral
Setor Sul – floresta de araucária
PNSG – descida canion Faxinalzinho

Tipo de Vegetação e
Uso do Solo Dominante
fods-ei
fods-ei
fods-em
fods-pr
fods-em rip
fods-em
fods-em
fods-ea
fods-em rip
fods-ei/em
fodm-em/ea
fodsm
fodsm
ct
ct fom-em
fom-ea
fom-ea
fom-ea
slp
fom
cth
cth
cth
aa
fom
cs cth
cth
cta
cs
cth
cth
cth
csh fom
fom
fom
fom
fom
fom
cs cth fom
cth
cth
cs ct
fnb
cs
fnb
fnb
csh
cpr
fom
fnb
lenf
fom-ei
fom-em
slp sobre cs
ct
ct x past
cta
lenfp
fom-ea
fom-ea
fom

Sítio

Ponto

3-59

05
05
05
03
03
04
04
04
03
03
05
05
04
04
04
05
04
04
04
04
04
05
03
1
1A
1A
1
1
1
1A
1A
04
04
03
03
03
01
01
01
01
03
02
01
03
03
02
02
01
02
01

62
63
64
OPo01
OPo02
OPo03
OPo04
OPo05
OPo06
OPo07
OPo08
OPo09
OP-10
OP-11
OP-12
OP-13
OP-14
OP-15
OP-16
OP-17
OP-18
OP-19
OP-20
OP-21
OP-22
OP-23
OP-24
OP-25
OP-26
OP-27
OP-28
OPm01
OPm02
OPm03
OPm04
OPm05
OPa01
OPa02
OPa03
OPa04
OPa05
OPa06
OPa07
OPa08
OPa09
OPa10
OPa11
OPa12
OPa14
OPa15

Nome do Ponto
PNSG – descida cânion Faxinalzinho
PNSG – descida cânion Faxinalzinho
PNSG – descida cânion Faxinalzinho
Mata Ciliar do rio faxinalzinho
Vale do rio Josafáz, Fazenda de banana
Reserva Florestal, Florense – Floresta com araucária
Estrada para Fortaleza – campo limpo
Estrada Florense para Fortaleza- floresta com araucária
Coxilhas próx. Da Guarita Sul – campo limpo e brejo turfoso
Guarita Aparados Sul – campo limpo e brejo turfoso
Fazenda Continental – floresta com araucária
Fazenda Continental – floresta com araucária
PIC Morro Agudo
Fazendas no corredor – pastagem e campo natural
Fazendas no corredor – brejo turfoso
Fazendas Serra Geral - lagoa
Guarita Aparados – campo limpo
Estrada Cambará – campo limpo
Fazenda Marçal - peridomiciliar
Casa chefe Parque – campo limpo
Fazenda Marçal – pastagem
Fazendas Serra Geral - barragem
PIC Rio do Boi – Floresta Submontana
Contorno Jacinto Machado
Plantação de Arroz próx. Escola Agricola
Estrada para Escola Agrícola - lagoa
Estrada para Jacinto Machado – plantação de arroz
Barragem do rio Leão - barragem
Barragem do rio Leão – plantação de arroz
Escola Agrícola – brejo
Fazendas em Jacinto Machado - pastagem
Estrada para Fortaleza
Estrada para Fortaleza
Banhado Grande
Itaimbezinho
Itaimbezinho
Áreas degradadas na estrada da Pousada Pedra Afiada
Cânion Fortaleza – inflexão da trilha após o acampamento
Imediações da Pousada Pedra Afiada
Áreas degradadas na estrada da Pousada Pedra Afiada
Cânion Faxinalzinho
Áreas degradadas na estrada de acesso a Pousada
Arrozal
Estrada Praia Grande Cambará
Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, Lagoa próx. estrada

Tipo de Vegetação e
Uso do Solo Dominante
fom
fom
fom
fods rip
fods ban
fom
cs
fom
cs ct
cs ct
fom
fom
fom
fom cs
fom ct
fom le
cs
cs
ur
cs
pa
le
fod
fod
arr
le
arr
le
arr
vaq
pa
cs
cs
ct
fom
fom

Áreas degradadas na estrada de acesso a Pousada
Áreas degradadas na estrada de acesso a Pousada

LEGENDA:
Fisionomias Vegetais e Ambientais: csh - Campo seco herbáceo; csa - Campo seco herbáceo-arbustivo; crp - Campo Rupestre; cth
- Campo turfoso herbáceo; cta - Campo turfoso herbáceo-arbustivo; fodt - Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas; fods - Floresta
Ombrófila Densa Submontana; fodm - Floresta Ombrófila Densa Montana; fom - Floresta Ombrófila Mista; foma - Floresta Ombrófila
Mista Altomontana; fomv - Floresta Ombrófila Mista Aluvial; fnb - Floresta Nebular; vrp - Vegetação Rupícola; vao - Vegetação
Aquática de Ambientes Lóticos; vae - Vegetação Aquática de Ambientes Lênticos; aa - Área Antropizada; ur - Ambiente Urbano ou
Urbanizado; es - Estradas e acessos; arr – Rizicultura; ban – Bananicultura; tab – Fumicultura; pac - Pastagens cultivadas; pan Pastagens não cultivadas; sle - Silvicultura de Eucatyptus spp.; slp - Silvicultura de Pinus spp.; slu - Silvicultura de Hovenia dulcis
(uva-do-japão); sla - Silvicultura de Araucaria angustifolia ; lm - Ambientes lóticos de média a elevada vazão; lma - antropogênicos
(canais); lmna - naturais, em áreas abertas; lmnf - naturais, em interior de floresta; lp - Ambientes lóticos de pequena e média vazão;
lpa - antropogênicos (canais); lpnf - naturais, de interior de floresta; lpna - naturais, de áreas abertas; le - Ambientes lênticos; lea –
antropogênicos; lenf - naturais, no interior de floresta; lena - naturais, em áreas abertas; mhe - Escarpas e fendas úmidas de
formações rochosas; mhg - Grutas, lajeados e lapas; mha - Afloramentos rochosos; mhr - Interior de residências rurais ou urbanas.
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3.2.7 Vegetação
O Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e
Serra Geral encontra-se no Anexo 7 deste Encarte.
3.2.7.1 Caracterização da vegetação
a)

Geral

Na área dos Parques Nacionais e entorno encontra-se um complexo vegetacional extremamente
heterogêneo, condicionado, principalmente, por fatores geológicos, geomorfológicos, pedológicos,
climáticos e hidrográficos, estabelecendo profundas diferenças entre as unidades de relevo.
Na Unidade geomorfológica Planície Alúvio-coluvionar, correspondente ao entorno das UC’s,
encontram-se poucos remanescentes da formação de Terras Baixas da Floresta Ombrófila Densa.
Esta formação apresenta uma gradativa interpenetração junto à Unidade Patamares da Serra
Geral (que corresponde ao início da Unidade Serra Geral) com a formação Submontana da
Floresta Ombrófila Densa, de grande riqueza e diversidade, e sobe as escarpas da Serra Geral
interpenetrando-se, também de forma gradual, entre 400 e 500 m de altitude, com a formação
Montana.
Acima da faixa compreendida entre os 700 e 800 m de altitude percebe-se uma nítida modificação
na composição específica e na estrutura vegetacional, revelada ora pela Floresta Nebular ora pela
Vegetação Rupícola, a qual manifesta-se nos paredões verticais da Serra Geral ou dos interiores
dos cânions. A Floresta Nebular, ocupando os terrenos ligeiramente menos verticais das
escarpas, alcança as bordas do Planalto dos Campos Gerais configurando-se numa espécie de
transição da formação Montana da Floresta Ombrófila Densa para a formação Alto-montana da
Floresta Ombrófila Mista.
A Floresta Ombrófila Mista, ocupando os relevos suaves e ondulados do Planalto dos Campos
Gerais, apresenta-se entremeada às vastas extensões de formações campestres, as quais
configuram-se em diferentes fisionomias conforme as posições topográficas onde se encontram.
Compartilhando um expressivo contingente florístico, as formações campestres podem ser
caracterizadas como Campos Secos, nas encostas menos úmidas e de rápido escoamento das
coxilhas, Campos Rupestres, nos topos das coxilhas em afloramentos rochosos, especialmente
próximo às bordas do planalto, e Campos Turfosos, nas porções planas e mal drenadas das
coxilhas, onde estão concentrados grandes volumes de Sphagnum formando denso substrato
aquoso.
A existência de agrupamentos isolados de Floresta Ombrófila Mista sobre os campos, variando de
pequenas a médias extensões com formatos geralmente circulares (denominados popularmente
de capões), configuram-se em importantes indícios da expansão das formações florestais sobre
as campestres. Rambo (1956) discute de forma clara e coerente esta dinâmica vegetacional
ressaltando, além do caráter climático favorável às florestas, os papéis desempenhados pelos
principais vegetais neste processo de expansão. Tanto o pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia,
crescendo muitas vezes solitariamente em meio ao campo, quanto as diversas espécies de
Myrtaceae (principalmente Myrceugenia euosma), chegando a formar densos agrupamentos em
áreas campestres, aliadas a inúmeras espécies típicas do sub-bosque florestal, representam os
principais elementos florísticos envolvidos nestes processos de expansão.
Rambo (1956) considera os campos dos Aparados riograndenses uma relíquia vegetacional de
um período geológico com clima muito mais seco e frio, ressaltando que a existência atual destes
em amplas extensões é fruto da intervenção humana, reduzindo as áreas florestais através da
exploração madeireira ou mantendo os campos para a criação de gado. No entanto, estes
processos de dinâmica vegetacional observados no Planalto dos Campos Gerais constituem-se
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num dos mais importantes acontecimentos da vegetação sul-brasileira, devendo receber especial
atenção para estudos científicos futuros.
Podem ser verificados ainda pequenos conjuntos vegetacionais distribuídos de maneira irregular e
descontínua, com espécies adaptadas a um ambiente aquático formado por pequenos corpos
d’água, perenes e intermitentes. Reconhecida popularmente como vegetação de banhado, este
conjunto de espécies pode inclusive ocupar corpos d’água artificiais tais como açudes e represas.
Além desta Vegetação Aquática de Ambientes Lênticos observa-se ainda outro grupo de espécies
vegetais adaptadas aos corpos d’água corrente, relativos aos arroios e rios da região,
denominados aqui de Vegetação Aquática de Ambientes Lóticos.
b)

Caracterização das formações vegetais

A listagem das espécies vegetais nativas ocorrentes na área dos Parques Nacionais de Aparados
da Serra e da Serra Geral está apresentada na tabela G1 (Anexo 9). Foi compilada a partir de
Rambo (1956) e Baptista et alii (1979), sendo revisada e ampliada com base nos dados primários
obtidos na Avaliação Ecológica Rápida. Exceto para as espécies de Bryophyta, as quais foram
compiladas de dados fornecidos por Sehnem (1953) e Michel (1999). Esta lista apresenta as
referências básicas para as espécies vegetais agrupadas segundo a divisão botânica proposta por
Engler, iniciando pelas Bryophyta e Pteridophyta, seguidas pelas Gymnospermae e
Angiospermae. Dentro desta divisão as espécies estão agrupadas em ordem alfabética de família
botânica, contendo os respectivos nomes científicos, nomes populares (quando existentes),
habitat (segundo os tipos de vegetação ocorrentes na área das UC’s), hábito e referência sobre
possível endemismo na área das UC’s.
Apresenta-se a descrição e caracterização dos tipos de vegetação, inicialmente, pelas formações
florestais e subseqüentemente as formações campestres e de áreas abertas de um modo geral.

b1) Formações florestais (ft)

Floresta Ombrófila Densa (fod)
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (fodt)
Presente na Planície Alúvio-coluvionar da Região da Planície Costeira Interna; área do entorno
das UC’s, esta formação florestal ocupa os terrenos de origem marinha, fluvial e lacustre do
quaternário, numa faixa que varia entre 5 e 30 m acima do nível do mar. Estas florestas adaptadas
às condições edáficas específicas referentes a solos orgânicos e arenosos com elevado teor de
água, podem ocupar desde áreas muito mal drenadas até áreas com solos mais secos.
O dossel apresenta-se pouco desenvolvido, com uma altura média variando de 12 a 15 m, e de
fitofisionomia uniforme expressa por um número relativamente baixo de espécies onde se
destacam a figueira-de-folha-miúda Ficus organensis, o ipê-amarelo Tabebuia umbellata, o jerivá
Syagrus romanzoffiana, o araçazeiro Marlierea parviflora e o guamirim Myrcia dichropylla.
Além destas destacam-se com significativo número de indivíduos a canela-lageana Ocotea
pluchella, a maria-mole Guapira opposita , o ingá-banana Inga striata e o guamirim Myrcia glabra.
De menor expressividade, mas com indivíduos de porte aparecem o capororocão Myrsine
umbellata e o tanheiro Alchornea triplinervia. No estrato médio dominam o guamirim-chorão
Calyptranthes eugeniopsoides, a embira Daphnopsis racemosa, o araçá Psidium cattleianum e o
guamirim-vermelho Gomidesia spectabilis. No estrato arbustivo aparecem a ouricana Geonoma
schottiana, as grandiúvas d’anta Psychotria spp. , o tucum Bactris lindmaniana e as pixiricas
Miconia cubatensis , M. rigidiuscula e Leandra spp. No estrato herbáceo formam-se densas
coberturas de espécies de Bromeliaceae, tais como Nidularium innocentii (Figura 3.2.7-1)1 e N.
1

Todas as fotos deste item são de Rafael Garziera Perin, 2000.
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procerum, aliada a outras espécies encontradas nos galhos das árvores como Vriesea incurvata,
V. philippocoburgii e V. gigantea. Esta formação está representada na figura 3.2.7-2.
Figura 3.2.7-1: Indivíduo de gravatá Nidularium innocentii presente no estrato herbáceo do
remanescente de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas

Figura 3.2.7-2: Vista oeste de parte da área da Escola Agrotécnica Federal de Sombrio, São
João do Sul, SC: em primeiro plano, rizicultura; ao fundo, remanescente de Floresta
Ombrófila Densa de Terras Baixas

Floresta Ombrófila Densa Submontana
Estando presente nas Unidades Patamares da Serra Geral e Serra Geral da Região do Planalto
das Araucárias, esta formação florestal reveste em parte áreas planas junto às encostas rochosas
e os inícios das encostas, em altitudes que variam de 30 a 400 m, sobre substrato arenítico ou
basáltico. Estabelece-se em solos profundos, apresentando agrupamentos arbóreos bem
desenvolvidos, formados por árvores de 25 a 30 m de altura, as quais, através de suas largas e
densas copas, constituem um dossel bastante fechado. A figura 3.2.7-3, apresentada a seguir
ilustra esta fitofisionomia.
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Figura 3.2.7-3: Fitofisionomia da Floresta Ombrófila Densa Submontana no interior do
Cânion Faxinalzinho, rio Faxinalzinho, limite entre os Parques Nacionais de Aparados da
Serra e da Serra Geral Praia Grande, SC

Entre as formações da Floresta Ombrófila Densa, é que apresenta maior riqueza e diversidade
florística, aliada a uma estrutura vegetacional mais complexa, atingindo maior desenvolvimento.
Esta condição é favorecida, principalmente, pela posição topográfica que ocupa, coincidindo com
solos mais ricos e de maior profundidade.
O estrato superior é caracterizado pela abundância e porte de espécies como o baguaçu Talauma
ovata, a cangerana Cabralea canjerana, o tanheiro Alchornea triplinervia, a maria-mole Guapira
opposita, o ingabaú Gomidesia tijucensis, o aguaí Chrysophyllum viride, o guapuruvu
Schyzolobium parahyba, a bicuíba Virola oleifera, a licurana Hyeronima alchorneoides, a canelabranca Nectandra leucothyrsus, a canela-preta Ocotea catharinensis e a peroba-vermelha
Aspidosperma olivaceum, sendo estas duas mais raras atualmente devido à imensa procura pela
madeira de qualidade.
No estrato médio destacam-se o palmito-jussara Euterpe edulis, com grande abundância em
locais mais conservados, conforme mostrado na figura 3.2-7-4, o catiguá Trichilia claussenii, a
laranjeira-do-mato Gymnanthes concolor, o guamirim-de-folha-miúda Myrceugenia myrcioides, o
cincho Sorocea bonplandii, o bacopari Garcinia gardneriana, o seca-ligeiro Pera glabrata, a
gamiova Geonoma gamiova e o chal-chal Allophylus edulis.
No estrato arbustivo estão presentes as pimenteiras Mollinedia floribunda e M. schottiana, as
grandiúvas-d’anta Psychotria suterella e P. kleinii e a pimenteira-de-folhas-largas Rudgea
jasminoides.
Entre as epífitas destacam-se Vriesea incurvata, V. carinata, V. vagans, V. gigantea, V.
philippocoburgii, Canistrum lindenii, Wittrockia superba, Philodendron bipinnatifidum e Tillandsia
spp. além de diversas espécies de Orchidaceae.
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Figura 3.2.7-4: Vista interna da Floresta Ombrófila Densa Submontana próxima à entrada do
Cânion Corujão, localidade Zona Nova, Praia Grande, SC, evidenciando indivíduos jovens
do palmito-jussara Euterpe edulis (Perin, 2002)

Floresta Ombrófila Densa Montana (fodm)
Presente na Unidade Serra Geral da Região do Planalto das Araucárias, área das UC’s e entorno,
esta formação florestal é predominantemente encontrada nas encostas rochosas do planalto,
principalmente, sobre substrato basáltico, em altitudes superiores a 400 m, chegando de forma
diluída (em relação à composição florística) até cerca de 700 m. Ocorrem em zonas de relevo
bastante dissecado que chegam a declividades superiores a 45º. Muitos dos vales íngremes e
profundos da Serra Geral são cobertos por esta formação. Na figura 3.2.7-5 ficam evidenciadas
as duas formações, montana e submontana, desta fitofisionomia.
Figura 3.2.7-5: Vale do rio de Pedra, cânion Fortaleza, Parque Nacional da Serra Geral, Praia
Grande, SC, evidenciando a cobertura florestal da Floresta Ombrófila Densa com as
Formações Submontana e Montana

Estabelece-se tanto sobre solos profundos (em declives menos acentuados) como sobre solos
rasos, com significativa presença de blocos basálticos no interior florestal (em declives mais
acentuados), conforme mostrado pela figura 3.2.7-6. Apresenta estrutura bem desenvolvida, com
árvores alcançando 30 m de altura e densa cobertura florestal.
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Figura 3.2.7-6: Vale do Rio de Pedra, Cânion Fortaleza, Parque Nacional da Serra Geral,
evidenciando a transição altitudinal da vegetação; em primeiro plano, Vegetação Rupícola
na borda do cânion; ao fundo as Formações Submontana e Montana da Floresta Ombrófila
Densa

Apresenta como espécies mais características no estrato superior o baguaçu Talauma ovata, o
aguaí Chrysophyllum viride, a licurana Hyeronima alchorneoides, a maria-mole Guapira opposita,
a almécega Protium kleinii, o cinzeiro Hirtella hebeclada, a batinga Eugenia rostrifolia, o guamirimchorão Marlierea sivatica, o mata-olho Pachystroma longifolium, o leiteiro Brosimum lactescens, a
bicuíba Virola oleifera e a embira-de-sapo Lonchocarpus guilleminianus. No estrato médio
destacam-se em abundância a laranjeira-do-mato Gymnanthes concolor, o cincho Sorocea
bonplandii, o catiguá Trichilia claussenii e os guamirins Myrceugenia myrcioides e Calyptranthes
eugeniopsoides. Verifica-se com a altitude uma diminuição gradativa do palmito-jussara Euterpe
edulis e de outros elementos tropicais como a gamiova Geonoma gamiova e a embaúba Cecropia
glaziovii. No estrato arbustivo destas florestas aparecem as grandiúvas-d’anta Psychotria suterella
e P. kleinii, as pimenteiras Mollinedia floribunda e M. schottiana, a pariparoba Piper
gaudichaudianum, a pimenteira-de-folhas-largas Rudgea jasminoides e o cafeeiro-do-mato
Faramea marginata. Também se verifica uma redução no número de espécies de Bromeliaceae
conforme o aumento da altitude, estando estas representadas principalmente por Canistrum
lindenii, Vriesea vagans e V. philippocoburgii.

Floresta Nebular (fnb)
Formação florestal, presente nas Unidades Serra Geral e Planalto dos Campos Gerais da Região
do Planalto das Araucárias, ocorre na área das UC’s e entorno. É encontrada em altitudes
compreendidas entre os 800 m e 1.200 m, ocupando as encostas íngremes das escarpas
rochosas bem como formando um cinturão na borda do planalto, sobre solos, principalmente,
litólicos, evidenciada pela figura 3.2.7-7. Leva a denominação de nebular dada por Rambo (1949)
por estar grande parte ano encoberta por densa neblina. Representa uma vegetação florestal de
transição entre as Florestas Ombrófilas Densa e Mista.
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Figura 3.2.7-7: Fitofisionomia da Floresta Nebular próxima à borda do Cânion Fortaleza,
Parque Nacional da Serra Geral, Cambará do Sul, RS, evidenciando a transição
vegetacional entre o Campo Seco Herbáceo (Primeiro Plano) e o Campo Turfoso HerbáceoArbustivo (no centro)

É caracterizada por uma estrutura pouco desenvolvida, com um dossel variando em torno de 8 m
de altura, e árvores com esgalhamento tortuoso cobertas por grandes quantidades de liquens,
como mostrado na figura 3.2.7-8. Verifica-se um número reduzido de espécies, sendo a grande
maioria típica da Floresta Ombrófila Mista, com exceção absoluta do pinheiro-brasileiro Araucaria
angustifolia. As espécies mais características são a gramimunha Weinmannia humilis, as cascasd’anta Drymis brasiliensis e D. angustifolia, os cambuíns Siphoneugenia reitzii e Myrceugenia
euosma, a caúna Ilex microdonta, o carvalho Euplassa nebularis e a bracatinga Mimosa scabrella.
Nos estratos inferiores destacam-se o São-João-Miúdo Berberis laurina, o ingá Inga lentiscifolia, o
cinzeiro Crinodendron brasiliense e densas touceiras do cará-mimoso Chusquea mimosa. Entre
as epífitas destaca-se a Orchidaceae Sophronites coccinea com sua flor de coloração vermelha,
mostrada na figura 3.2.7-9. Nas encostas abruptas da Serra Geral, dada a condição edáfica
extrema, a riqueza de espécies é menor, e a vegetação, originalmente formada pela gramimunha
Weinmannia humilis, casca-d’anta Drymis brasiliensis, urtigão Gunnera manicata e o cará-mimoso
Chusquea mimosa, perfaz uma suave transição com a Vegetação Rupícola dos paredões.
Segundo informa Rambo (1956), corroborado pelas informações adquiridas de moradores mais
antigos da região, um grande incêndio ocorrido em 1951 haveria suprimido grande parte da
Floresta Nebular, tanto nas bordas como nas escarpas íngremes. Atualmente, após a recuperação
parcial da vegetação, constata-se nas escarpas íngremes da Serra Geral uma formação similar,
porém dominada de forma muito expressiva pela bracatinga Mimosa scabrella e com um denso
estrato inferior formado pelo cará-mimoso Chusquea mimosa.
Figura 3.2.7-8: Vista interna da Floresta Nebular Mostrada na figura 3.2.7-6, com destaque
para os indivíduos de cambuí Siphoneugenia reitzii
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Figura 3.2.7-9: Indivíduo florido de Sophronites coccinea sobre indivíduo de casca-d’anta
Drimys angustifólia, na borda da Floresta Nebular próxima ao limite estadual entre Rio
Grande do Sul e Santa Catarina e no limite entre os Parques Nacionais de Aparados da
Serra e da Serra Geral, Cambará do Sul, RS

Floresta Ombrófila Mista (fom)
Floresta Ombrófila Mista Altomontana (foma)
Formação florestal praticamente restrita às maiores altitudes do planalto, na Unidade Planalto dos
Campos Gerais da Região do Planalto das Araucárias, compreendidas entre 900 e 1200 m,
ocupando de forma descontínua as coxilhas entremeadas pelos Campos Limpos e Banhados
Turfosos. A figura 3.2.7-10 retrata esta formação, que se caracteriza por um reduzido número de
espécies quando comparada à formação Montana, a qual recebe maior contingente de espécies,
principalmente arbóreas de grande e médio porte, das Florestas do Alto Uruguai; outra
característica marcante é sua irradiação sobre os campos em forma de pequenos agrupamentos
(“capões”), conforme pode ser visto na figura 3.2.7-11.

Figura 3.2.7-10: Fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista Altomontana com destaque para
as copas do pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia, próxima ao Cânion Itaimbezinho,
Parque Nacional da Serra Geral, Cambará do Sul, RS
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Figura 3.2.7-11: Pequeno agrupamento (“capão”) de Floresta Ombrófila Mista Altomontana
estabelecido numa transição entre Campo Seco Herbáceo e Campo Turfoso HerbáceoArbustivo, próximo à Borda do Cânion Fortaleza, Parque Nacional da Serra Geral, Cambará
do Sul, RS

A Formação Altomontana apresenta um estrato emergente dominado exclusivamente pelo
pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia, com indivíduos de até 25 m de altura. O estrato superior
relativo ao dossel é formado principalmente pelo guaraperê Lamanonia speciosa, caúna Ilex
microdonta, cambuíns Siphoneugenia reitzii, Myrceugenia euosma e Myrciaria tenella, bracatinga
Mimosa scabrella, pinheiro-bravo Podocarpus lambertii, aroeira-brava Lithrea brasiliensis, pauleiteiro Sapium glandulatum, carvalho-brasileiro Roupala asplenioides, guaçatunga Casearia
parvifolia, cocão Erythroxylum amplifolium e E. deciduum, casca-d’anta Drymis brasiliensis,
canela-lageana Ocotea pulchella, vassourão-branco Piptocarpha angustifolia, os sucarás
Dasyphyllum spinescens e D. tomentosum, capororoca Myrsine spp., e o vassourão-preto
Vernonia discolor. Nos estratos inferiores destacam-se o são-joão-miúdo Berberis laurina, a
goiabeira-serrana Acca sellowiana, a cancorosa Maytenus ilicifolia, a carne-de-vaca Clethra
brasiliensis, as pixiricas dos gêneros Tibouchina e Leandra e as pixiricas Miconia cinerascens e M.
sellowiana. Destacam-se ainda no sub-bosque florestal grandes agrupamentos do xaxim
Dicksonia sellowiana, mostrado na figura 3.2.7-11, e da taquara-mansa Merostachys multiramea
(Figura 3.2.7-13). Entre as herbáceas aparecem o carrapicho-serrano Acaena eupatoria,
Tradescantia spp., Desmodium spp., Oxalis spp. e Chaptalia spp. Com epífitas são verificadas
diversas espécies de Bromeliaceae e Orchidaceae, além de Griselina ruscifolia. As lianas mais
típicas destas florestas são o brinco-de-princesa Fucsia regia e Senecio desiderabilis.
Figura 3.2.7-12: Indivíduos do xaxim Dicksonia sellowiana no interior da Floresta Ombrófila
Mista Altomontana próxima à borda do Cânion Itaimbezinho, Parque Nacional de Aparados
da Serra, Cambará do Sul, RS
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Figura 3.2.7-13: Indivíduo da taquara-mansa Merostachys multirramea no interior da
Floresta Descrita na figura 3.2.7-12

Floresta Ombrófila Mista Aluvial (fomv)
Está presente na Unidade Planalto dos Campos Gerais da Região do Planalto das Araucárias,
apresentando-se como uma variação da formação alto-montana da Floresta Ombrófila Mista,
ocupando os solos de aluviões junto às margens dos cursos d’água, desde os arroios de pequeno
porte até os rios de maior vazão como o Camisas (que perfaz o limite norOeste do PN de
Aparados da Serra) e o Antas (nasce ao Norte da cidade de Cambará do Sul). Configura-se numa
estrutura florestal de menor porte quando comparada à formação Alto-montana, com reduzido
número de espécies e de indivíduos de Araucaria angustifólia, espécie que, quando presente,
dependendo do nível de saturação de água no solo apresenta um desenvolvimento debilitado.
Esta formação está representada na figura 3.2.7-14.
Além do pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia, o qual alcança no máximo em torno de 16 a 18
metros de altura, pode-se encontrar diversas outras espécies, algumas delas muito características
destas formações tais como o branquilho Sebastiania commersoniana, o sarandi Sebastiania
schottiana, a aroeira-brava Lithraea brasiliensis, o pau-leiteiro Sapium glandulatum, a murta
Blepharocalix salicifolius, a goiabeira-serrana Acca sellowiana, o pau-ferro Myrrhinium
atropurpureum, o cambuizinho Siphoneugenia reitzii, a casca d’anta Drimys brasiliensis, a caúna
Ilex microdonta e o açoita-cavalo Luehea divaricata. No sub-bosque destacam-se as pixiricas
Miconia cinerascens e M. hyemalis e Leandra australis, a cancorosa Maytenus ilicifolia e a
assobiadeira Schinus polygamus.
Figura 3.2.7-14: Vista sudOeste do Campo Turfoso denominado localmente de “Banhado
Grande”, com destaque para a Formação Aluvial da Floresta Ombrófila Mista junto ao
Arroio que cruza a área (no Centro da Foto), próximo à borda do Cânion Itaimbezinho (à
direita), Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS
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b2) Formações Campestres

Campo Seco (cs)
Campo Seco Herbáceo (csh)
Formação campestre também denominada de campo limpo, está presente na Unidade Planalto
dos Campos Gerais da Região do Planalto das Araucárias, na área das UC’s e entorno. Está
relacionada em grande parte com áreas campestres que são queimadas com periodicidade anual
para criação de gado ou que sofrem pressão de pastejo contínuo. Ocorre em altitudes superiores
a 800 m acima do nível do mar, tanto em áreas de relevo ondulado como forte ondulado, na sua
maior parte sobre solos Cambissolos, Latossolos e solos litólicos, rasos, derivados de rochas
efusivas ácidas e básicas. Ocupa as encostas e porções dos topos das coxilhas. Domina a
fisionomia natural de grande parte do Planalto Meridional, conforme retratado na figura 3.2.7-15.
Figura 3.2.7-15: Fitofisionomia do Campo Seco Herbáceo no Parque Nacional de Aparados
da Serra, localidade Morro Agudo, Cambará do Sul, RS

Apresentando-se com uma cobertura herbácea uniforme, sobressaem-se em número e
diversidade as espécies das famílias Poaceae, Asteraceae, Leguminosae e Verbenaceae. A
dominância fisionômica dos Campos Secos é dada pelo capim-caninha Andropogon lateralis,
chegando a atingir cerca de 80 cm de altura. Entre outras espécies de Poaceae destacam-se o
capim-forquilha Paspalum notatum, Paspalum maculosum, a grama-missioneira Axonopus ulei, o
capim-mimoso Agrostis montevidensis, o capim-pêlo-de-porco Piptochaetium montevidensis e o
capim-cola-de-burro Schizachyrium tenerum. Entre as espécies de Asteraceae aparecem em
grande número as do gênero Baccharis, Senecio e Eupatorium, e de Verbenaceae destacam-se
as do gênero Verbena. Das Leguminosae observa-se, principalmente, as espécies de Adesmia,
Mimosa e Desmodium. Outras famílias também estão representadas por expressivo número de
espécies tais como Polygalaceae (Polygala spp.), Euphorbiaceae (Euphorbia spp.), Cyperaceae
(Cyperus spp. , Bulbostylis spp. e Rhynchospora spp.), Iridaceae (Sisyrinchium spp.) e Apiaceae
(Eryngium spp.) (Figura 3.2.7-16)
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Figura 3.2.7-16: Fisionomia do Campo Seco Herbáceo recentemente queimado evidenciado
pelas inflorescências do gravatá Eryngium horridum e pela coloração esverdeada do
rebrote das espécies de Poaceae, próximo ao limite do Parque Nacional da Serra Geral,
localidade Crespo, Cambará do Sul, RS

Campo Seco Herbáceo-Arbustivo (csa)
Presente na Unidade Planalto dos Campos Gerais da Região do Planalto das Araucárias, esta
formação campestre também denominada de campo sujo, é relacionada em grande parte com
áreas campestres que não sofrem queimada ou não são queimadas por um longo período de
tempo, propiciando o estabelecimento de espécies arbustivas. As amostras mais representativas
desta formação encontram-se no interior do PN de Aparados da Serra, principalmente, junto às
áreas administradas desde a criação da UC e que, por conseguinte, não são queimadas desde
então. Ocorre em altitudes superiores a 800 m acima do nível do mar, tanto em áreas de relevo
ondulado como forte ondulado, na sua maior parte sobre solos Cambissolos, Latossolos e solos
litólicos, rasos, derivados de rochas efusivas ácidas e básicas. Ocupa as encostas e porções dos
topos das coxilhas. Pode ser considerada a formação campestre mais representativa do que seria
esperado para os campos secos sem intervenção humana, ou seja, mais próxima do estado
original (Figuras 3.2.7-17 e 3.2.7-18).

Figura 3.2.7-17: Fisionomia do campo Seco Herbáceo-Arbustivo evidenciando a densa
cobertura de Baccharis megapotamica (florescendo); em segundo plano o Campo Seco
Herbáceo, ambos no interior do Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul,
RS
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Figura 3.2.7-18: Campo Seco Herbáceo-Arbustivo com destaque para os indivíduos
arbustivos de Baccharis uncinella e para o indivíduo iovem do pinheiro-brasileiro Araucaria
angustifólia, no centro da foto. Interior do Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará
do Sul, RS

As formações de Campo Seco Herbáceo-Arbustivo apresentam uma estrutura vegetacional mais
desenvolvida que o Campo Seco Herbáceo refletindo numa maior riqueza e diversidade
específica. O estrato herbáceo apresenta, praticamente, a mesma composição florística que o
Campo Seco Herbáceo, acrescido de algumas espécies esciófilas dada a condição de maior
sombreamento proporcionada pelas espécies arbustivas. O estrato arbustivo é formado,
principalmente, por espécies de Asteraceae tais como Baccharis uncinella (Figura 3.2.7-19),
Baccharis megapotamica e Eupatorium bupleurifolium, acrescido de outras espécies arbustivas
com menor densidade populacional, representadas por espécies de Ericaceae (Gaultheria spp.,
Gaylussacia spp. e Leucothoe spp.), de Myrtaceae (Campomanesia aurea, Myrceugenia spp) e de
Melastomataceae (Leandra spp. e Tibouchina spp.).
Figura 3.2.7-19: Fisionomia do Campo Seco Herbáceo-Arbustivo em contato com a Floresta
Ombrófila Mista Alto-montana, destacando a cobertura arbustiva de Baccharis uncinella.
Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul,RS
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Campo Rupestre (crp)
Esta formação campestre, presente na Unidade Planalto dos Campos Gerais da Região do
Planalto das Araucárias, está restrita às porções de afloramentos rochosos basálticos presentes
nos topos das coxilhas e/ou na orla dos Aparados, nas regiões mais altas próximas às bordas dos
Cânions. Apresenta-se como uma variação do Campo Seco, estabelecida em condições edáficas
específicas, relativas aos solos extremamente rasos, essencialmente litólicos e de rápida
drenagem, como pode ser visto nas figuras 3.2.7-20 e 3.2.7-21. Pode apresentar fisionomia
herbácea ou herbácea-arbustiva, estabelecida em condições edáficas específicas, relativas aos
solos extremamente rasos, essencialmente litólicos e de rápida drenagem.
Figura 3.2.7-20: Fisionomia do Campo Rupestre no topo de coxilha, Parque Nacional de
Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS

Figura 3.2.7-21: Campo Rupestre com destaque para o afloramento rochoso no topo de
coxilha e próximo à borda do Cânion Itaimbezinho, evidenciando os indivíduos floridos de
Verbena dissecta (flores lilases) e o tapete de musgos e liquens. Parque Nacional de
Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS

A composição florística é basicamente a mesma, expressada pela dominância do capim-caninha
Andropogon lateralis e presença de espécies das famílias Poaceae, Asteraceae e Leguminosae,
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entre outras. No entanto, apresenta espécies típicas, algumas restritas aos afloramentos
rochosos. Como espécies mais características, e que justificam sua classificação como um tipo de
vegetação com comunidades próprias, destacam-se as petúnias Petunia rupestris e P.
paranaensis, Mimosa involucrata e M. falcipinna, as verbenas Verbena dissecta e Verbena spp.,
Oxalis spp. e o cactus Notocactus linkii (Figura 3.2.7-22), além de inúmeras espécies de Lichenes
(de talos crustáceos, foliosos e arbustivos) e Bryophyta (musgos) vegetando sobre a rocha nua.

Figura 3.2.7-22: Afloramento rochoso de Campo Rupestre com destaque para indivíduo
florido de Notocactus linkii. Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS

Campo Turfoso (ct)
Campo Turfoso Herbáceo (cth) e Herbáceo-Arbustivo (cta)
Estando presente na Unidade Planalto dos Campos Gerais da Região do Planalto das Araucárias,
com fisionomias campestre, herbácea ou herbácea-arbustiva, esta formação está restrita às
porções mais planas e baixas das coxilhas. Apresenta grande similaridade florística e estrutural
com os Campos Secos. Entretanto, é encontrada nas baixadas superúmidas das coxilhas, onde a
drenagem é lenta e dificultada dada a condição topográfica. Como característica essencial destas
formações vegetais destaca-se o denso substrato formado por espécies de Bryophyta (musgos)
do gênero Sphagnum, como apresentado na figura 3.2.7-23. Este verdadeiro “colchão” formado
por Sphagnum spp. (turfa) cria um ambiente com alta concentração de água, condicionando o
estabelecimento de espécies adaptadas a este fator edáfico. Caracteriza-se por uma menor
riqueza florística quando comparado com os Campos Secos, com espécies de ocorrência restrita
às áreas úmidas, e uma estrutura vegetacional variando desde uma cobertura essencialmente
herbácea até densas coberturas arbustivas formadas por espécies que também compõem os
Campos Secos Herbáceos-Arbustivos.
O limite entre os Campos Secos das encostas das coxilhas e os Campos Turfosos das baixadas
faz-se de maneira gradual onde, em muitos casos no início da porção plana do relevo, pode faltar
completamente o substrato de Sphagnum. No entanto, apesar de compartilharem muitas
espécies, como é o caso de Andropogon lateralis (dominante fisionômico dos Campos Secos e
que ocorre de maneira expressiva nos Campos Turfosos) e de outras espécies de Poaceae e
Asteraceae, verifica-se uma ampla gama de espécies vegetais com ocorrência restrita ou
preferencial nos Campos Turfosos.
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Figura 3.2.7-23: Campo Turfoso Herbáceo com destaque para o denso “colchão” de
Sphagnum, de tonalidades amarelas e vermelhas. Parque Nacional de Aparados da Serra,
Cambará do Sul, RS

Destacam-se nestes ambientes diversas espécies de Cyperaceae, tais como o capim-navalha
Scleria hirta, as tiriricas Cyperus spp. e Rynchospora brasiliensis, espécies de Asteraceae, do
gênero Baccharis e Senecio e Aster regneliii, Calea phyllolepis, Chaptalia runcinata, Conyza
macrophylla, Erechthites valerianifolia, espécies de Juncaceae do gênero Juncus, espécies de
Xyridaceae, do gênero Xyris, espécies de Eriocaulaceae, principalmente, dos gêneros Eriocaulon
e Paepalanthus, (Figura 3.2.7-24) e inúmeras espécies de Apiaceae do gênero Eryngium.

Figura 3.2.7-24: Campo Turfoso Herbáceo com densa cobertura formada exclusivamente
por Eriocaulon sp.. Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS

Nos Campos Turfosos Herbáceo-Arbustivos, retratados nas figuras 3.2.7-25 e 3.2.7-26, verificase uma cobertura em mosaico, ora dominada por espécies herbáceas ora dominada por densos
agrupamentos arbustivos formados, principalmente, por Baccharis megapotamica, Baccharis
uncinella, Eupatorium bupleurifolium ou Ludwigia longifolia. Somando-se a estas aparece
Eryngium pandanifolium (Figura 3.2.7-27) com suas longas e agudíssimas lâminas foliares,
formando densos agrupamentos de porte sub-arbustivo. Esta formação campestre predomina em
larga escala nas áreas úmidas imprimindo uma fisionomia muito peculiar e facilmente
reconhecível em todas as extensões planas do planalto.
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Figura 3.2.7-25: Campo Turfoso Herbáceo-Arbustivo evidenciando a densa cobertura
arbustiva de Eupatorium bupleurifolium; em segundo plano, na encosta da coxilha, Floresta
Ombrófila Mista Alto-montana (à esquerda) e Campo Seco Herbáceo (à direita). Parque
Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS

Figura 3.2.7-26: Fisionomia do Campo Turfoso Herbáceo-Arbustivo ocupando a baixada da
coxilha e circundado por Campo Seco Herbáceo, próximo ao Cânion Fortaleza. Parque
Nacional da Serra Geral, Cambará do Sul, RS

Figura 3.2.7-27: Campo Turfoso Herbáceo-Arbustivo com destaque para os indivíduos de
margarida-do-banhado Senecio icoglossus (folhas largas à esquerda) e do gravatá
Eryngium pandanifolium (Folhas Agudíssimas à Esquerda e à Direita). Parque Nacional de
Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS

3-77

b3 Vegetação Rupícola

Este tipo de vegetação encontra-se, praticamente, restrito aos paredões verticais dos Cânions,
como nas figuras 3.2.7-28 e 3.2.7-29, nas Encostas do Planalto e nas bordas do Planalto
Meridional, em altitudes acima de 800 m acima do nível do mar. Nos paredões verticais do interior
do Cânion Itaimbezinho pode aparecer em menores altitudes, dada a extensão destes. Nas
escarpas íngremes da Serra Geral ou Encostas do Planalto, apresenta uma transição difusa com
a Floresta Nebular devido, principalmente, ao incêndio de 1951, que suprimiu grandes extensões
desta formação florestal. Nos estádios de regeneração da Floresta Nebular apresenta-se uma
composição florística tipicamente descrita, em outras situações, como pertencente à Vegetação
Rupícola.

Figura 3.2.7-28: Fitofisionomia da Vegetação Rupícola na transição com o Campo Rupestre
da borda do Cânion Fortaleza. Parque Nacional da Serra Geral, Cambará do Sul, RS

Figura 3.2.7-29: Fisionomia da Vegetação Rupícola no interior do cânion Itaimbezinho.
Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS

Apresenta como espécies mais típicas o urtigão Gunnera manicata, o cará-mimoso Chusquea
mimosa, o gravatá-de-reitzii Dyckia reitzii (Figura 3.2.7-30), a quaresmeira Tibouchina ramboi,
espécies de Apiaceae do gênero Eryngium, espécies de Poacea dos gêneros Aulonemia e Poa,
espécies de Asclepiadaceae do gênero Oxypetalum, espécies de Asteraceae dos gêneros
Eupatorium, Senecio e Conyza entre outros, espécies de Leguminosae tais como Mimosa
taimbensis, M. falcipinna e M. involucrata, espécies de Rubiaceae do gênero Gallium, Escallonia
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petrophylla, a Orchidaceae Pleurothallis biglandulosa entre outras. Em certos locais ocorre um
adensamento da cobertura vegetal, onde se considera a difusa transição para a Floresta Nebular,
com predominância da bracatinga Mimosa scabrella, do urtigão Gunnera manicata e do carámimoso Chusquea mimosa.
Figura 3.2.7-30: Indivíduos do gravatá-de-reitz Dyckia reitzii na área de transição entre a
Vegetação Rupícola e o Campo Rupestre, descrita na figura 3.2.7-28

Vegetação Aquática (va)
Vegetação Aquática de Ambientes Lênticos (vae)
Formação vegetacional também denominada de banhado, é encontrada nas porções mais baixas
e planas das coxilhas ou em depressões do terreno, que favorecem o acúmulo de água,
principalmente, pluvial. No entanto, pode aparecer próxima às margens dos cursos d’água, em
áreas de inundação, ou constituírem as próprias nascentes destes cursos. Tratam-se de
ambientes que apresentam uma lâmina d’água, praticamente, perene com cerca de 1 m de
profundidade em média, variando em área superficial conforme a estação do ano (Figuras 3.2.731 e 3.2.7-32). Na época de menor índice pluviométrico, entre os meses de junho e agosto, estes
corpos d’água apresentam-se quase que desprovidos de cobertura vegetal (Figura 3.2.7-33). A
partir da primavera são verificadas inúmeras espécies vegetando nestas áreas, chegando a
formar uma ampla cobertura de toda a lâmina d’água.
Apresentando uma fisionomia predominantemente herbácea e, por vezes, até arbustiva, trata-se
de uma formação vegetacional composta de espécies adaptadas à condição de saturação hídrica
com inúmeras adaptações ao ambiente aquático. Destacam-se nestas formações espécies de
junco Juncus spp., tiriricas Cyperus spp., botão-de-ouro Xyris spp., pinheirinho-d’água
Myriophyllum brasiliense, chapéu-de-couro Echinodorus grandiflorus e E. longiscapus, soldanelad’água Nymphoides indica, Alstroemeria spp., Hippeastrum vittatum, gravatás Eryngium spp.,
Hydrocotyle ranunculoides, Scirpus giganteus, grama-boiadeira Leersia hexandra, Utricularia spp.,
e capim-barba-de-lagoa Enhydra sessilis, Heteranthera zosterifolia e Potamogeton polygonus.
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Figura 3.2.7-31: Fisionomia da vegetação aquática de ambientes lênticos, formada em área
de depressão do terreno pelo acúmulo de água pluvial. Parque Nacional de Aparados da
Serra, Cambará do Sul, RS

Figura 3.2.7-32: Vegetação aquática de ambientes lênticos, descrita na Foto 31,
evidenciando a dominância fisionômica de Cyperus sp.; ao fundo torre de observação
contra incêndios. Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS

Figura 3.2.7-33 – Ambiente lêntico desprovido de cobertura vegetal durante o inverno no
mês de agosto de 2002. Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS

3-80

Vegetação Aquática de Ambientes Lóticos (vao)
Presente na Unidade Serra Geral da Região do Planalto das Araucárias, esta formação
vegetacional está restrita aos cursos d’água de pequena e média vazão (arroios e rios), ocupando
desde os remansos até os leitos e margens pedregosas, de forma descontínua e, relativamente,
pouco expressiva. Pelo fato de tratarem-se de ambientes de maior energia, as espécies estão
constantemente sujeitas a bruscas variações no nível das águas e na força das correntes, sendo,
conseqüentemente, um fator limitante para a maioria dessas espécies. Nestes ambientes são
encontradas poucas espécies, a maior parte representadas por poucos indivíduos (Figuras 3.2.734 e 3.2.7-35). Rambo (1956) cita como parte da vegetação rupestre, em rochedos inundados ou
inundáveis das quedas d’água, apenas três espécies: uma Orchidaceae Pleurothallis
biglandulosa, uma Poaceae Agrostis ramboi e uma Podostemonaceae Tristicha hypnoides. Esta
última família apresenta espécies que habitam exclusivamente os ambientes lóticos, desde suas
margens até os leitos, podendo ser destacadas ainda as várias do gênero Podostemon,
especialmente P. schenckii , muito comum nos cursos d’água do planalto. O pinheirinho-d’água
Myriophyllum brasiliense também pode ser observado fixado no leito pedregoso, assim como
diversas espécies de Bryophyta (musgos) e algas. Nas margens dos cursos d’água encontram-se
espécies de características rupestres, fixadas sobre as rochas nuas, tais como Mimosa
pseudoincana e M. incana, Nothoscordum striatum e algumas de Cyperaceae. Nas áreas de
remanso dos cursos d’água podem fixar-se espécies típicas de ambientes lênticos.

Figura 3.2.7-34: Rio Tigre Preto, Cânion Fortaleza. Parque Nacional da Serra Geral, Cambará
do Sul, RS
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Figura 3.2.7-35: Vista sudOeste da queda d’água do Rio Tigre Preto, Cânion Fortaleza.
Parque Nacional da Serra Geral, Cambará do Sul, RS

b4) Ambientes Antropogênicos2
Culturas
As condições predominantes do terreno na planície costeira, no entorno das UC’s, planos e mal
drenados, geram um tipo de solo descrito como Areias Quartzosas Hidromórficas Húmicas. Este
favorece o cultivo do arroz Oryza sativa, plantado em grande escala em toda a planície costeira do
estado do Rio Grande do Sul e em parte desta no estado de Santa Catarina, conforme mostrado
na figura 3.2.7-36. Destaca-se também na planície, principalmente em áreas mais próximas às
encostas e primeiras elevações da encosta do planalto, em solos menos encharcados, o cultivo do
fumo ou tabaco Nicotiana tabacum. Em proporção menor, em termos de área cultivada, encontrase o milho Zea mays, destinado em parte para o consumo local das propriedades que possuem
criação de animais de corte como bovinos e suínos, assim como a cana-de-açúcar Saccharum
officinale. Na entressafra do milho cultiva-se aveia Avena sativa, que, além de servir como
alimento para animais de corte, é utilizada como cobertura do solo e adubo orgânico para a
técnica do plantio direto. De maneira incipiente, foram verificadas algumas áreas pequenas com
cultivo de palmeira-imperial, Roystonea oleraceae, destinada tanto para ornamentação como para
a extração do palmito.

2

Este texto está fundamentado em dados de Perin (2002a)
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Figura 3.2.7-36: Cultivo de arroz Oryza sativa na localidade Vila Pintada, Praia Grande, SC

Nas áreas de encosta do planalto, dadas às condições do terreno, com variação topográfica
acentuada e solos do tipo litólico, a prática agrícola é dificultada, havendo poucos tipos de cultivo.
Entretanto, observa-se por toda a região da encosta rochosa do planalto, com grande
expressividade nas áreas de encosta dos Parques e entorno, o cultivo da banana Musa
paradisíaca, praticamente restrito às áreas declivosas, ocupando grandes extensões,
principalmente na meia encosta dos morros, e chegando, em alguns casos, a cobrir o topo destes,
como mostrado na figura 3.2.7-37.
Figura 3.2.7-37: Cultivo de banana Musa paradisiaca em encosta com floresta secundária
na localidade Rio do Boi, Praia Grande, SC, próxima ao PIC Rio do Boi, no limite do Parque
Nacional de Aparados da Serra

Em pequenas propriedades foi observado o cultivo do feijão Phaseolus vulgaris, destinado
principalmente para o consumo de subsistência das famílias. Também em baixas proporções
verifica-se o cultivo da cana-de-açúcar Saccharum officinale, também para subsistência.
A vocação para pecuária na região dos campos do Planalto Meridional remonta aos tempos da
colonização. Além da utilização dos campos nativos como pastagens naturais para o gado de
corte, verifica-se o cultivo de espécies herbáceas exóticas. Bem adaptadas ao clima de caráter
temperado, estas são alternativas de recurso alimentar para os animais de corte, principalmente
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bovinos e secundariamente ovinos. Para tanto, são cultivadas pastagens com o trevo Trifolium
repens e o azevém Lolium perenne.

Silviculturas
Na região dos campos do planalto são verificadas extensas áreas com plantios dos pinheiros
Pinus elliotis e Pinus taeda, para aplicação principalmente nas indústrias moveleiras e de
caixotaria. Na área dos Parques, em especial do Parque da Serra Geral, constatam-se extensos
plantios silviculturais de Pinus spp destinados não só para a indústria moveleira mas,
principalmente, para a produção de celulose. Segundo dados da Prefeitura de Cambará do Sul e
Emater, compilados pelo Engenheiro Vandir Zancan, existem 257 ha de plantio de Pinus spp na
área dos Parques e 8.138 ha em uma faixa de 10 km no entorno. São verificados plantios de
pinheiros com diferentes idades de corte, assim como áreas em preparo atual para plantios
futuros (Figura 3.2.7-38).
Figura 3.2.7-38: Interior de silvicultura de Pinus spp na localidade de Fortaleza, Cambará do
Sul, RS, próximo ao Cânion Fortaleza

De forma pouco expressiva, na planície costeira apresenta-se o cultivo das espécies arbóreas do
gênero Eucalyptus spp, principalmente Eucalyptus saligna e Eucalyptus citriodora, largamente
empregadas como madeiramento para construções civis ou como lenha para os fornos das
estufas de secagem do fumo. Nas áreas declivosas também são verificados pequenos cultivos de
Eucalyptus spp, estabelecidos tanto nas cotas mais inferiores como nas cotas médias (em torno
de 300 a 400 m acima do nível do mar). De maneira bem menos expressiva observa-se pequenos
plantios de Eucalyptus spp na região do planalto, sem evidência de uso industrial que pudesse
ocasionar sua expansão.
Na Planície Costeira, no entorno dos Parques, foram registrados pequenos plantios esparsos de
cinamomo Melia azedarach, o qual destina-se para o uso como madeira ou para o sombreamento
da palmeira-real. Estas espécies também foram verificadas em cultivos aleatórios em pequenas
propriedades como plantas ornamentais, assim como outras espécies arbóreas tais como a
ameixa-do-japão Eryobotrya japonica e a grevílea Grevilea robusta. Na estrada da Serra do
Faxinal foi observada pequena área com cultivo da uva-do-japão Hovenia dulcis, o qual apresenta
crescente aceitação por parte dos agricultores locais. Esta espécie arbórea também foi verificada
sendo cultivada de forma incipiente no vale do rio Josafaz, próxima a cultivos de eucalipto e
pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia.
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c)

Táxons da Flora de Interesse para a Conservação

A listagem das espécies vegetais nativas ocorrentes na área dos Parques Nacionais de Aparados
da Serra e da Serra Geral (Anexo 9) foi compilada a partir de Rambo (1956) e Baptista et alii
(1979), sendo revisada e ampliada com base nos dados primários obtidos nas campanhas da
Avaliação Ecológica Rápida, assim como a listagem de espécies endêmicas ou raras presentes
ou com grande potencial de ocorrência na área das UC’s. Neste caso, deve-se ressaltar a
carência de dados mais específicos sobre o status de conservação das espécies vegetais
presentes na área dos Parques Nacionais e entorno, uma vez que as listagens de espécies da
flora ameaçada de extinção para ambos estados estão sendo compiladas.
A listagem das espécies vegetais exóticas (Anexo 10) foi compilada, essencialmente, com base
nos dados primários obtidos tal como o supracitado, lançando mão das informações fornecidas
por Baptista et alii (1979) apenas como referência para o entendimento do uso de tais espécies e
sua situação local. Estas foram divididas, inicialmente, segundo as divisões Gymnospermae e
Angiospermae, relacionadas por ordem alfabética de família botânica com os respectivos nomes
científicos, nomes populares, formas de ocorrência e se são cultivadas e/ou invasoras.
c1) Espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, raras ou vulneráveis
A flora dos Parques Nacionais apresenta uma origem fitogeográfica variada, influenciada,
principalmente, pelas condições ambientais (geomorfológicas, pedológicas e climáticas)
marcadamente heterogêneas, resultando em um grande número de espécies endêmicas,
especialmente no Planalto dos Campos Gerais ou Aparados da Serra.
Esta característica única expressa-se sobremaneira pelo grande contingente de espécies
migradas das regiões montanhosas do Sul da América do Sul e ilhas pré-Antárcticas, as quais
Sehnem (1953) e Rambo (1953) denominam de elementos andinos e austral-antárticos,
respectivamente. Além destas rotas migratórias, ambos autores citam ainda a enorme influência
da flora neotrópica (Mata Atlântica), da flora campestre do Brasil Central e da flora do pampa
sulino. Estas espécies apresentam-se como peças importantes na configuração vegetacional da
região em questão, dada sua singularidade e histórico de colonização, representando em muitas
situações espécies chave no funcionamento destes ecossistemas, apesar dos aspectos de
raridade e/ou endemismo, inerentes a grande parte destas.
Sehnem (1953) relata que a Floresta Ombrófila Mista e, especialmente, a Floresta Nebular na
borda da Serra Geral, apresentam as maiores riquezas da flora biológica do Rio Grande do Sul,
destacando-se como principais espécies austrais-antárticas presentes nos Aparados
riograndenses: Dicranoloma billardieri, Polytrichadelphus semiangulatus, Ptychomnium
fruticetorum, Lepyrodon tomentosus, Thuidiopsis filaria, Lopidium plumarium, Sciaromium
lonchocornum e Hymenodon aeruginosus.
Para os vegetais superiores, Rambo (1956) destaca a proporção entre espécies de origem
brasileira e andina em 74% e 26%, respectivamente. Entre as últimas, consideradas pelo autor de
maior importância nas formações vegetais dos Aparados, destacam-se:


na Floresta Ombrófila Mista – Araucaria angustifolia, Berberis laurina, Clethra brasiliensis,
Chaptalia nutans, Dasyphyllum spinescens, Pamphalea araucariophila, Senecio ellipticus,
Griselina ruscifolia, Weinmannia paulliniifolia, Lamanonia speciosa, Ocimum selloi, Drimys
brasiliensis, Fuchsia regia, Acaena fuscescens, Quillaja brasiliensis, Escallonia montevidensis
e Podocarpus lambertii;



no Campo Seco, Thamatocaryon sellowianum, Acicarpha tribuloides, Conyza chilensis,
Pamphalea ramboi, Senecio brasiliensis, S. conyzifolius, Trichocline speciosa, Trixis
brasiliensis, Viviania montevidensis, Hypericum brasiliense, Calydorea campestris,
Sisyrinchium laxum, Cunila galioides, Adesmia tristis, Lupinus paraguariensis, Relbunium
hirtum, Escallonia vaccinioides, Apium ammi e Valerianopsis eichleriana;
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no Campo Turfoso, Alstroemeria sellowiana, Hippeastrum vittatum, Haplopappus, tweediei,
Hypochaeris gardneri, Senecio icoglossus, S. pulcher, Trixis lessingii, Gaultheria itatiayae,
Hypericum mutilum, Gunnera manicata, Sisyrinchium macrocephalum, Juncus densiflorus, J.
scirpoides, Lathyrus magellanicus, Vicia graminea, Linum brevifolium, Buddleja ochroleuca,
Plantago macrostachys, Anagallis filiformis, Ranunculus bonariensis, R. flagelliformis,
Valerianopsis salicariifolia e Viola subdimidiata;



na Floresta Nebular, Dasyphyllum synacanthum, Cortaderia argentea e Buddleja cestrifolia; e



na Vegetação Rupícola ou Campos Rupestres, Heterothalamus alienus, Agrostis ramboi,
Sisyrinchium incurvatum e Margyricarpus setosus.

Muitas destas espécies apresentam baixa expressividade em número populacional ou restrita área
de ocorrência natural, levando a uma situação de raridade. Se considerarmos ainda a intensa
intervenção antrópica nestes ambientes, causando a desestruturação de habitats, perda de
conectividade entre estes, resultando numa drástica redução da riqueza e diversidade florísticas,
pode-se inferir que boa parte destas espécies esteja correndo sério risco de extinção, apesar dos
poucos estudos realizados sobre a ecologia de suas populações.
A Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, publicada pelo IBAMA
através da Portaria nº 37 – N, de 3 de abril de 1992 (IBAMA, 1992), abrange espécies vegetais
presentes na área dos Parques Nacionais e seu entorno, citando seu status de conservação atual.
Entre estas encontram-se: Araucaria angustifolia (vulnerável), Dicksonia sellowiana (em perigo),
Ocotea catharinensis (vulnerável), Ocotea porosa (vulnerável) e Ocotea pretiosa (em perigo).
Observa-se, numa análise mais minuciosa, que, mesmo esta listagem apresentando espécies
ocorrentes na área das UC’s, seu maior foco concentra-se nas espécies que não ocorrem na
região sul, estando assim, de certa forma, defasada para a caracterização dos elementos
florísticos ameaçados na área dos Parques Nacionais. Pelas observações feitas em campo,
constatou-se uma baixa proporção de indivíduos de canela-preta Ocotea catharinensis,
considerada na literatura como espécie muito típica da Floresta Ombrófila Densa Submontana
sendo, entretanto, intensamente explorada pela qualidade de sua madeira. Da mesma forma a
canela-sassafrás Ocotea pretiosa: foram verificados alguns poucos indivíduos na Floresta
Ombrófila Densa de Terras Baixas no entorno das UC’s.
No Planalto dos Campos Gerais, verifica-se expressiva população do pinheiro-brasileiro Araucaria
angustifolia nos remanescentes da Floresta Ombrófila Mista estando, contudo, representada na
sua grande maioria por indivíduos jovens e com pouquíssimos indivíduos de porte elevado. Já a
população do xaxim Dicksonia sellowiana, sendo uma espécie seletiva para ambientes de alta
umidade e sombreados, encontra-se em reduzida proporção dada a degradação de grande parte
dos ambientes florestais. Entretanto, deve-se ressaltar sua significativa proliferação em número de
indivíduos nos remanescentes florestais mais conservados, concentrando-se nas porções
florestais mais sombreadas e próximas aos cursos d’água.
Klein (1990) relata as espécies raras ou ameaçadas de extinção pertencentes às famílias
Myrtaceae e Bromeliaceae, para o Estado de Santa Catarina, dentre as quais observa-se apenas
Dyckia reitzii entre as espécies ocorrentes nos Parques Nacionais, conforme o nível atual de
conhecimento sobre a flora desta região.
Além destas espécies supracitadas, deve-se, obrigatoriamente, destacar a presença do palmito
Jussara Euterpe edulis, o qual, estando sob ameaça no passado pela extração predatória,
encontra-se atualmente em processo acelerado de regeneração. Na área das UC’s, foram
observadas expressivas populações, com indivíduos em diferentes faixas etárias, nas porções
mais conservadas de Floresta Ombrófila Densa Submontana, principalmente nos locais de difícil
acesso no interior dos cânions. Até mesmo em áreas florestais mais alteradas foram observadas
populações bem estruturadas e com boa viabilidade.
Baseado em Simões et alii (1998), pode-se enumerar diversas espécies vegetais com potencial
para uso farmacológico e medicinal, presentes nas formações vegetacionais existentes na área.
Deve-se ressaltar que apesar dos dados existentes muitas espécies podem apresentar potencial

3-86

para uso medicinal, devendo ser ampliados os estudos sobre estas potencialidades, dada a
grande riqueza específica ali registrada. Desta forma, no intuito de proceder a uma descrição mais
detalhada destas espécies, as mesmas serão caracterizadas segundo as diferentes formações
que ocorrem com dados referentes a sua utilização medicinal.
Nas formações campestres:
Nos campos nativos do Planalto dos Campos Gerais, assim como nos estádios iniciais de
sucessão das formações florestais, pode-se encontrar a carqueja Baccharis trimera e a
carquejinha B. articulata, amplamente utilizadas na medicina popular, principalmente, para
distúrbios gástricos, assim como a marcela Achyrocline satureioides. Também em áreas
degradadas ou em campos alterados pode-se encontrar o picão-preto Bidens pilosa, utilizado
como anti-inflamatório, anti-séptico e contra manifestações de icterícia. Nos Campos Turfosos
podem ser encontrados o poejo Cunila microcephala, utilizado no tratamento de tosses crônicas e
em afecções do aparelho respiratório, além de antifebril, o chapéu-de-couro Echinodorus
grandiflorus, utilizado como anti-reumático, diurético e em problemas de pele, e a erva-de-bicho
Polygonum punctatum, indicada como antidiarréica e no tratamento de hemorróidas.
Nas formações florestais:
Nas formações da Floresta Ombrófila Densa pode-se encontrar a guaçatonga Casearia sylvestris,
utilizada na medicina popular como antidiarréica, depurativa e anti-reumática, com propriedades
anti-inflamatórias; a pata-de-vaca Bauhinia forficata, indicada como hipoglicemiante e
hipocolesteromiante; e a embaúba Cecropia catharinensis, com usos em casos de bronquite e
asma, citada também como cardiotônica e diurética. Tanto na Floresta Ombrófila Densa como na
Floresta Ombrófila Mista pode ser encontrada a mamica-de-cadela Zanthoxylum rhoifolium,
utilizada como antifebril, tônica, antiespasmódica e em dores de dente; nesta formação ainda são
encontradas diversas espécies com propriedades medicinais, tais como a espinheira-santa
Maytenus ilicifolia, utilizada como antiasmática, anticonceptiva, em tumores estomacais e como
antisséptica em feridas e úlceras; a erva-mate Ilex paraguariensis, amplamente consumida como
sob a forma de infusão; e o chimarrão, constituindo-se na bebida típica do Sul do Brasil e de
países como Argentina, Uruguai e Paraguai, com propriedades medicinais como estimulante,
tônico, diurético e anti-úlcera; destaca-se ainda a casca-d’anta Drimys brasiliensis utilizada na
medicina popular como estimulante, antiespasmódica, antidiarréica, antifebril e contra hemorragia
uterina.
c2) Espécies exóticas ou alóctones invasoras
1 – tojo Ulex europaeus – Em toda a região dos campos do Planalto Meridional observam-se
grandes populações de tojo Ulex europaeus, dispersas principalmente nas margens das estradas
em áreas degradadas. A figura 3.2.7-39 evidencia esta ocupação e sua posterior dispersão, ainda
que incipiente, sobre os campos nativos.
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Figura 3.2.7-39: Invasão do tojo Ulex europaeus sobre campo limpo nativo na estrada que
leva ao Cânion Fortaleza, localidade Fortaleza em Cambará do Sul, RS, próximo ao limite da
Gleba Norte do Parque Nacional da Serra Geral

2 – pinus Pinus spp. – As populações de Pinus spp apresentam um comportamento dispersivo,
exclusivamente sobre os campos secos da região planaltina, como evidenciado na figura 3.2.740. Apesar da existência de grandes plantios na região, sem manejo adequado, sua
expressividade em número de indivíduos dispersos não tomou grandes proporções, devendo,
entretanto, receber atenção especial por se tratar de uma espécie com grande potencial
vegetativo em áreas abertas.

Figura 3.2.7-40: Indivíduo jovem de Pinus spp vegetando sobre Campo Nativo no interIor do
Parque Nacional de Aparados da Serra

3 – uva-do-japão Hovenia dulcis – Nas áreas declivosas da encosta do planalto foi detectada a
presença da uva-do-japão Hovenia dulcis, aparecendo também em expressiva população
estabelecida nas margens do rio Faxinalzinho, no interior do cânion de mesmo nome. Esta
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espécie apresenta comportamento invasor agressivo, estabelecendo-se no interior das florestas
nativas. Produz grande quantidade de frutos, os quais são amplamente dispersos pela fauna local
(principalmente pelas aves). Compete vigorosamente com as espécies florestais, tanto em áreas
sombreadas como em áreas abertas, chegando em alguns casos a imprimir a fitofisionomia
florestal.
4 – maria-sem-vergonha Impatiens balsamina – Em áreas alteradas da Floresta Ombrófila Densa
aparecem algumas populações de maria-sem-vergonha Impatiens balsamina, competindo com as
espécies herbáceas do interior florestal.
5 – lírio-do-brejo Hedychium coronarium – Nas áreas mais planas e próximas aos corpos d’água,
verificam-se também densos agrupamentos, ocupando inclusive porções das margens dos rios.
Apesar desta espécie não ter sido registrada no interior dos parques, é provável sua presença ali,
dado seu potencial vegetativo na ocupação de áreas úmidas antropizadas.
6 – trevo Trifolium repens – Ressalta-se ainda a dispersão do trevo Trifolium repens o qual,
mesmo apresentando comportamento menos agressivo, foi constatado como invasor em
remanescentes florestais da Floresta Ombrófila Mista, principalmente, nas bordas da mata e
clareiras internas. Sem constatação evidente, porém como hipótese muito provável, é a sua
invasão nos campos nativos, uma vez que se trata de espécie cultivada em áreas originalmente
ocupadas por estes e, portanto, adaptada a sobreviver em áreas abertas.

3.2.8

Caracterização fauna terrestre e semi-aquática

a) Geral
A área situa-se na zona de transição do Domínio dos Planaltos de Araucária com o Domínio
Atlântico, definida por Ab’Saber (1977), pertencente a região zoogeográfica Guarani, de MelloLeitão (1937).
Em termos biogeográficos, a região se situa numa zona de tensão ecológica entre as florestas
costeiras e os elementos campestres e arbóreos que compõem os campos do planalto, o que
justifica uma alta diversidade faunística. Há nítida distinção entre as espécies que ocorrem no
planalto e aquelas que ocupam as formações costeiras de baixa altitude.
A fauna de anfíbios dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral caracteriza-se
basicamente por espécies de distribuição restrita à Floresta Ombrófila Densa, espécies de
distribuição restrita à Floresta Ombrófila Mista, e espécies de ampla distribuição que podem
ocorrer em ambas formações florestais ou, ainda, que apresentam ampla distribuição no Brasil e
países vizinhos.
Dados preliminares sobre a composição da avifauna em cada um dos pontos de amostragem
indicam que nas porções baixas e de média altitude, ao longo dos cânions, predominam
elementos típicos de Florestas Ombrófilas Densas do Domínio Atlântico, enquanto que no alto da
serra ocorrem, além de elementos da Floresta Ombrófila Mista, vários elementos andinopatagônicos, inclusive alguns deles endêmicos da Serra Geral (Sick, 1985).
Em relação aos mamíferos, registra-se uma fauna que é bastante típica da região sul, no entanto,
algumas espécies de maior porte já foram extintas localmente, como a onça-pintada Panthera
onca , perseguida por atacar rebanhos, e o queixada Tayassu pecari , que, por andar em bandos
numerosos, foi suscetível a ‘emboscadas’ de caçadores. O seu parente mais próximo, o cateto
Pecari tajacu, apesar de não ser tão suscetível (por andar em grupos menores), parece persistir
em poucos pontos, podendo ser considerado ameaçado na região.
Apesar disto, alguns animais considerados vulneráveis ainda ocorrem na região, destacando-se
principalmente o puma Puma concolor, o veado-campeiro Ozotoceros bezoarticus e o veado-
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bororó Mazama nana. O futuro destes grupos pode, no entanto, depender de implementações de
conservação da área a curto e médio prazo, visto que convivem com fazendas e habitações
humanas irregulares, e por isto sujeitos às diversas mazelas provenientes desta proximidade.
b) Caracterização da anurofauna ocorrente nos PNAS, PNSG e entorno3
Foram consideradas como de ocorrência certa para os Parques Nacionais de Aparados da Serra
e Serra Geral, 53 espécies de anfíbios anuros, divididas em 4 famílias, sendo que como resultado
do esforço em campo por ocasião da AER, foram comprovadas ocorrências de 37 espécies
destes anfíbios (Anexo 11).
A área de estudo encontra-se inserida no contexto da fauna de anfíbios da Floresta Atlântica,
conforme apresentado em Haffer (1979) e Duellman (1990), a qual acompanha essas formações
vegetacionais, por vezes sendo específica de um determinado tipo florestal e, por vezes, com
comportamento mais generalista, ou seja, ocupando todas as três feições que essa Floresta
apresenta no Sudeste e no Sul do Brasil.
Com relação ao padrão de distribuição geográfica, pode-se classificar a anurofauna da região em
duas categorias. Um primeiro grupo seria o das espécies com distribuição correlacionada com o
Domínio Florestal Atlântico, e um segundo, o das espécies generalistas e de distribuição ampla,
presentes em diversos ecossistemas no Sul e Sudeste do Brasil, além de paises vizinhos. Dentro
do Domínio Florestal Atlântico considerou-se 3 grupos: um primeiro, com espécies de distribuição
restrita à Floresta Ombrófila Densa (fod), ocupando por vezes as três tipologias - Sub-montana
(fods) (Figura 3.2.8-6B), Montana (foam) (Figura 3.2.8-6A) e Terras Baixas (fodt) (Figura
3.2.8-6C) - ou apenas uma delas (em uma análise preliminar com os dados, até o momento não é
clara a separação de espécies entre as duas formações Montanas); um segundo, das espécies de
distribuição restrita ao planalto onde predomina a Floresta Ombrofila Mista (fom) (Figura 3.2.86D), Floresta Ombrófila Mista Aluvial (fomv) (Figura 3.2.8-6E) e os campos; e um terceiro, de
espécies que podem estar presentes em ambas formações.
Na Floresta Ombrófila Densa (fod) foram identificadas 33 espécies (18 exclusivas desta formação
), sendo que 11 ocorrem em Floresta Ombrofila Densa de Terras Baixas (fodt) e 7 nas Florestas
Ombrófila Densa Montana (fodm) e Sub-montana (fods). Na Floresta Ombrófila Mista (fom) e
áreas abertas associadas como o Campo Turfoso (ct) foram identificadas 35 espécies, com 19
exclusivas; ainda, outras 16 ocorrem em ambas formações.

b1) Caracterização da anurofauna associada aos ambientes ocorrentes nos PNAS e PNSG
Na tabela H2 em anex são listados os ambientes ocupados pelas espécies consideradas como
ocorrentes nos parques e seu entorno, tendo suas características específicas de ocorrência
levantadas nas observações de campo e em bibliografia.
Ambientes hídricos (ah)
São ocupados pelos anfíbios para forrageamento e principalmente, reprodução, durante a
primavera e verão. A maioria das espécies que nesta época ocupa os ambientes hídricos em
áreas abertas, no restante do ano utiliza como abrigo as áreas de floresta. Espécies como
Pseudis cardosoi (Figura 3.2.8-4D) (hylideo de hábito exclusivamente aquático), Hyla uruguaya
(Figura 3.2.8-5A) e Scinax squalirostris (Figura 3.2.8-2G) (que utilizam plantas de estrutura
rosetada como abrigo) nunca se afastam das áreas abertas. A ausência de estudos de biologia da
maioria das espécies não permite que se estime todas as espécies que ocupam este ambiente.
Ambientes lóticos de média a elevada vazão (lm) (Figura 3.2.8-6F)
Poucas espécies de anfíbios ocupam este tipo de ambiente, no planalto, Nas áreas abertas foi
registrada Hyla semiguttata (Figura 3.2.8-4F) no rio Perdizes (atrás do centro de visitantes) e nos
3

Este texto está fundamentado em dados de Segalla (2002)
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remansos em todo o parque podem ser observados girinos de Bufo ictericus (Figura 3.2.8-2H) e
de Bufo crucifer (Figura 3.2.8-2F). Nestes ambientes foi observado o impacto causado pelo gado
nas margens, as quais são destruídas devido ao contínuo trânsito de muitos indivíduos, iniciando
processos erosivos que carreiam sedimentos para dentro dos corpos d’água, prejudicando
espécies como Scinax aff. cuspidatus (Figura 3.2.8-3A).
Ambientes lóticos de pequena e média vazão (lp) (Figura s 3.2.8-7G, 3.2.8-7H e 3.2.8-8A)
As áreas de Floresta Ombrófila Densa comportam a maior quantidade de espécies que vivem em
córregos de interior de floresta (lpnf), destacando-se Hyla hylax (Figura 3.2.8-1B), Cycloramphus
valae e Hylodes meridionalis. Já na borda de floresta (lpnb) e nas áreas abertas (lpna), podem ser
encontrados Hyla semiguttata, Pesudis minutus (Figura 3.2.8-4E), Proceratophrys brauni e
Aplastodiscus perviridis (Figura 3.2.8-4C), sendo que os dois últimos ainda podem ocorrer em
canais de origem antrópica (lpa).
Ambientes lênticos (le)
Nestes ambientes concentram-se a maior parte das espécies registradas. Os situados no
interiores da floresta e os temporários (lenft) (Figura 3.2.8-7E), são ocupados por espécies como
Physalaemus lisei (Figura 3.2.8-2A/B) e Physalaemus nanus, que constroem ninhos de espuma
aderidos a vegetação ou à margem da poça (característica deste gênero), de forma a proteger
seus ovos (Figura 3.2.8-2C/D). Esta estratégia permite que os girinos sobrevivam na ausência da
água até a próxima chuva.
Os ambientes permanentes (lenfp) (Figura 3.2.8-7F) são ocupados por Scinax catharinae e
Leptodactylus ocellatus (Figura 3.2.8-1E). Na borda de floresta (lenb), um significativo número de
espécies pode ser encontrado: nos temporários (lenbt) (Figura
3.2.8-7D) são facilmente
observados, Elachistocleis ovalis (Figura 3.2.8-3E), Scinax eringiophilus (Figura 3.2.8-3B),
Leptodactylus plaumanni (Figura 3.2.8-3D) e Odontophrynus americanus, e nos permanentes
(lenbp) (Figura 3.2.8-7C), Hyla bischoffi (Figura 3.2.8-2E), Hyla microps (Figura 3.2.8-3G), Hyla
faber e Hyla guentheri (Figura 3.2.8-1C).
Os ambientes lênticos localizados nas áreas abertas (lena) são de maior relevância para o Parque
Nacional de Aparados, pois englobam os campos turfosos (ct) com uma infinidade de banhados e
pequenas lagoas. Para os ambientes permanentes (lenap) destacam-se a ocorrência de Pseudis
cardosoi endêmica do planalto e de Hyla leptolineata (Figura 3.2.8-3C), descrita para o Parque.
Nos ambientes temporários (lenat), podem ser encontradas duas espécies bastante raras e
endêmicas da região, Melanophryniscus cambaraensis (Figura 3.2.8-5C/D) e Elachistocleis
erythrogaster, ambas registradas na Fortaleza dos Aparados.
Os ambientes lênticos vêm sofrendo alterações provocadas pela presença constante de gado, que
provoca alteração e compactação do solo. Os excrementos deixados, muitas vezes, dentro da
água, ocasionam alterações fisico-químicas que podem comprometer a sobrevivência de girinos e
outros organismos aquáticos.
Ambientes antropogênicos (lea)
Estão em sua maioria em áreas abertas (áreas de campo alteradas ou áreas desmatadas). O
represamento de ambientes lóticos (lear) (Figura 3.2.8-7B) tem impactado espécies como Hyla
semiguttata e Aplastodiscus perviridis, criando, porém, condições para espécies mais generalistas
de ambientes lênticos, como Physalaemus cuvieri (Figura _3.2.8-4H) , Hyla minuta (Figura 3.2.81F) e Hyla sanborni.
A Floresta Ombrófila Densa de terras baixas é o ambiente que vem sofrendo os maiores impactos,
principalmente em razão da supressão da vegetação e das drenagens para os arrozais (Figura
3.2.8-7G/H). Nestes (leaa), encontram-se espécies de grande tolerância ecológica como
Leptodactylus ocellatus, Leptodactylus gracilis, Physalaemus gracilis (Figura 3.2.8-4G) e
Elachistocleis ovalis, e ainda Physalaemus biligonigerus (Figura 3.2.8-4A) e Pseudopaludicula
falcipes (Figura 3.2.8-3F).
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Muitos anfíbios ocupam poças temporárias ao longo de estradas (leae), em depressões em
estradas de terra, poças e banhados formados em decorrência da construção de estradas,
durante o período de maior atividade (período reprodutivo), permanecendo o restante do ano nas
áreas florestadas, como Scinax perereca (Figura 3.2.8-3H). Nestes locais os anfíbios estão mais
sujeitos ao atropelamento, seja por veículos, gado ou pessoas.
Dentre os microhabitats considerados para a anurofauna estão a serapilheira, presente em áreas
de floresta (fod e fom). Neste ambiente as espécies mais características são Eleutherodactylus
guentheri (Figura 3.2.8-1D), que não possui forma larval (desenvolvendo-se de forma direta,
depositando seus ovos sob folhas), e Adenomera aff. Marmorata, que tem como característica
reprodutiva o desenvolvimento em ninho de espuma, não necessitando de água, mas sim da
umidade da serapilheira para desenvolvimento dos ovos. Outro microhabitat são as grutas, lajedos
e lapas (mhg), ambientes em que ocorre Thoropa saxatilis (Figura 3.2.8-5B), espécie rara e
endêmica da Serra Geral.
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Figura 3.2.8-1: Espécies de anfíbios anuros representativas na área dos PNAS, PNSG e
entorno4
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Hyla marginata, encontrada no cânion do Faxinalzinho.
Hyla hylax, encontrada no cânion Fortaleza.
Hyla guentheri, encontrada no cânion Malacara.
Eleutherodactylus guentheri, encontrado no cânion Corujão .
Leptodactylus ocellatus, encontrado no cânion Corujão.
Hyla minuta, encontrada na estrada Praia Grande – Cambará do Sul.
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F

As fotos das figuras nº 3.2.8-1 a 3.2.8-7 são de Segalla, M. V. (2002).
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Figura 3.2.8-2: Espécies de anfíbios anuros representativas na área dos PNAS, PNSG e
entorno

. A) Physalaemus lisei, encontrado no cânion do Itaimbezinho.

B) Physalaemus lisei, casal encontrado no Ponto 45b no cânion do Itaimbezinho.
C) Physalaemus lisei, casal em amplexo encontrado no Ponto 23 no cânion do
Faxinalzinho.
D) Physalaemus lisei, desova encontrada no cânion do Faxinalzinho.
E) Hyla bischoffi, encontrada no cânion do Faxinalzinho.
F) Bufo crucifer, encontrado no cânion do Itaimbezinho.
G) Scinax squalirostris, encontrada na estrada Praia Grande – Cambará do Sul
(borda do planalto).
H) Bufo ictericus, encontrada no cânion do Faxinalzinho.
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Figura 3.2.8-3: Espécies de anfíbios anuros representativas na área dos PNAS, PNSG e
entorno
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Scinax aff. cuspidatus, encontrado no Ponto 70.
Scinax eringiophilus, encontrado no Ponto 59A.
Hyla leptolineata, encontrado no Ponto 59A.
Leptodactylus plaumanni, encontrado no Ponto 59A.
Elachistocleis ovalis, encontrado no Ponto 70.
Pseudopaludicula falcipes, encontrado no Ponto 70.
Hyla microps, encontrada na trilha do cotovelo, Itaimbezinho.
Scinax perereca, encontrado no cânion do Itaimbezinho.
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Figura 3.2.8-4: Espécies de anfíbios anuros representativas na área dos PNAS, PNSG e
entorno
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Physalaemus biligonigerus, encontrado no Ponto 70.
Hyla pulchela, encontrado no Ponto 59A.
Aplastodiscus perviridis, encontrado no Ponto 59A.
Pseudis cardosoi, encontrado no Ponto 59A.
Pesudis minutus, encontrado no Ponto 70.
Hyla semiguttata, encontrado no Ponto 70.
Physalaemus gracilis, encontrada na trilha do cotovelo, Itaimbezinho.
Physalaemus cuvieri, encontrado no cânion do Itaimbezinho.
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Figura 3.2.8-5 - Espécies de anfíbios anuros representativas na área dos PNAS, PNSG e
entorno
A) Hyla uruguaia, encontrada na estrada Praia Grande – Cambará do Sul (borda
do planalto).
B) Thorapa saxatilis, encontrada na estrada Praia Grande – Cambará do Sul, no
entorno dos PN.
C) Melanophryniscus cambaraensis, endêmico do Planalto das Araucárias.
D) Melanophryniscus cambaraensis, ventre.
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Figura 3.2.8-6 – Ambientes ocupados por espécies de anfíbios na área do PNAS, do PNSG e
entorno
A)
B)
C)
D)

Floresta Ombrófila Densa Montana (fodm) no ponto 09 da AER.
Floresta Ombrófial Densa Sub-montana (fods) no ponto 01 da AER.
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (fodt) no ponto A31 da AER.
Floresta Ombrófila Mista (fom) no ponto A17 da AER.
E)
Floresta Ombrófila Mista Aluvial (fomv) no rio Perdizes, próximo ao centro de
visitantes.
F) Ambiente lótico de média vazão em borda de floresta (lpnb) no ponto A18 da AER.
G) Ambiente lótico de pequena vazão em área aberta (lpna) no ponto A23 da AER.
H)
Detalhe de ambiente lótico de pequena vazão em área aberta (lpna) no ponto A23
da AER.
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Figura 3.2.8-7 - Ambientes ocupados por espécies de anfíbios na área do PNAS, do PNSG e
entorno
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Ambiente lótico de pequena vazão em interior de floresta (lpnf) no ponto A39 da AER.
Ambiente lótico de pequena vazão antropogênicos (canal) (lpa) no ponto A31 da AER.
Ambiente lêntico natural de área aberta permanente (lenap) no ponto 52B da AER.
Ambiente lêntico natural de borda de floresta temporário (lenbt) no ponto 45ª da AER.
Ambiente lêntico natural de floresta temporário (lenft) no ponto 58 da AER.
Ambiente lêntico natural de floresta permanente (lenfp) no ponto 58 da AER.
Ambiente lêntico antropogênico – arrozal (leaa) no ponto A31 da AER.
Detalhe de Ambiente lêntico antropogênico – arrozal (leaa) no ponto A31 da AER.
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b2) Táxons da anurofauna de interesse para a conservação
Segundo Hanken (1999), os anfíbios apresentam uma das maiores taxas de descrição de novas
espécies, no entanto, é provável que algumas espécies já tenham sido extintas ou estejam se
extinguindo antes mesmo de sua descrição formal (Haddad,1998). O declínio de populações e
talvez até mesmo a extinção de alguma espécie no Brasil tem sido observado (e.g. Haddad, 1998;
Heyer et alii,1988; Weygoldt, 1989), em razão das Florestas Ombrófila Mista e Ombrófila Densa
concentrarem um grande número de espécies de hábitos especializados e portanto sensíveis às
alterações ambientais (Haddad, 1998). A vulnerabilidade de muitas espécies de anfíbios pode ser
atribuída a diversos fatores, dentre eles o alto grau de endemismo (Lynch, 1979) e os modos
reprodutivos especializados, sendo que dos 36 modos conhecidos, 24 estão presentes nas
espécies das citadas florestas (Haddad, 1998).
b2.1) Espécies endêmicas, vulneráveis e ameaçadas de extinção
Abaixo são comentadas as espécies consideradas ameaçadas no estado do Rio Grande do Sul
(Marques et alii, 2002):
1- rã-das-pedras Cycloramphus valae, ocorre em área de floresta ombrófila densa montana e submontana (fods / fodm) situada nas encostas Sul da Serra Geral entre os Estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul (entre as coordenadas 28o30’ - 29o20’S e 49o50’ - 50o30’W). É
conhecida apenas das localidades de: Lauro Müller (Serra do Rio do Rastro, entre L. Müller e Bom
Jardim da Serra) (Heyer, 1983), Timbé do Sul e Praia Grande em Santa Catarina (Heyer, 1983a) e
Cambará do Sul e Fortaleza dos Aparados, no Rio Grande do Sul (Garcia & Vinciprova, 1998). A
espécie foi incluída como vulnerável na lista de espécies ameaçadas da fauna do Rio Grande do
Sul. Habita corpos dágua lóticos com pequenas cachoeiras, e os girinos vivem sobre lâmina de
água que corre em cima de rochas.
2 - sapo-guarda Elachistocleis erythrogaster, espécie endêmica do Rio Grande do Sul, sendo
conhecida de três localidades: Fortaleza dos Aparados da Serra e Itaimbezinho, ambas em
Cambará do Sul, e na reserva do Pró-Mata, em São Francisco de Paula. Todas as localidades
estão situadas em áreas de campo nas bordas do Planalto das Araucárias, entre as coordenadas
29°30’- 29°00’S e 50°00’- 50°30’W. A espécie ocorre em áreas de campo aberto onde ocupa
pequenas poças temporárias durante o período reprodutivo e foi incluída como vulnerável na lista
de espécies ameaçadas da fauna do Rio Grande do Sul.
3 - sapinho-verde Melanophryniscus cambaraensis, espécie endêmica do Rio Grande do Sul,
ocorrendo nas áreas de campo e em clareiras situadas nas bordas da Floresta Ombrófila Mista
(fom), entre as coordenadas 29°00’ - 29°30’S e 49°50’ - 50°10’W, em altitudes em torno de
1.000m. É conhecida em apenas duas localidades: Fortaleza dos Aparados da Serra em Cambará
do Sul, e no Rincão dos Kroeff, em São Francisco de Paula. Ocorre em áreas de campo e em
clareiras situadas nas bordas da Floresta Ombrófila Mista no Nordeste do estado do Rio Grande
do Sul, no Parque Nacional da Serra Geral e na Floresta Nacional de São Francisco de Paula, RS.
A espécie foi incluída como vulnerável na lista de espécies ameaçadas da fauna do Rio Grande
do Sul.
4 - rã-dos-lajeados Thoropa saxatilis, a localidade-tipo da espécie foi totalmente desfigurada pela
construção da Rodovia Serra do Rio do Rastro, que liga Bom Jesus a Lauro Muller. A espécie foi
procurada por Paulo C. A. Garcia (doutorando na UNESP de Rio Claro) e Renato Neves Feio
(pesquisador da UFV, especialista no genero Thoropa), nos anos de 1999/2000 (Garcia
com.pes.), em três das localidades conhecidas à época de sua descrição, só tendo sido
encontrada na estrada que liga Praia Grande a Cambará do Sul fora da áreas dos Parques. Foi
também incluída como vulnerável na lista de espécies ameaçadas da fauna do Rio Grande do Sul.
Não foram identificadas outras espécies de valor significativo para conservação, entretanto
algumas de ambientes florestais, como Hyla marginata (Figura 3.2.8-1A), Hyla hylax (Figura
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3.2.8-4B) e Hylodes meridionalis, dependem de cobertura vegetal e boa qualidade de água,
podendo ser consideradas vulneráveis às alterações nos corpos d’água e na vegetação ciliar.
c) Caracterização da avifauna ocorrente nos PNAS, PNSG e entorno5
As informações obtidas em campo sobre a composição da avifauna, em cada um dos pontos de
amostragem, indicam que nas porções baixas e de média altitude do PNAS e PNSG, ao longo dos
cânions, predominam elementos típicos de Florestas Ombrófilas Densas do Domínio Atlântico,
enquanto que no alto da serra ocorrem, além de elementos da Floresta Ombrófila Mista, vários
andino-patagônicos, inclusive alguns deles endêmicos da Serra Geral (Sick, 1985).
Os dados obtidos nas duas campanhas de campo, mostram que entre as espécies de aves que
ocorrem no alto da serra, há muito poucas que ocorrem também nas florestas de encosta, abaixo
da cota de 700 metros, e vice-versa (Anexo 12). Há vários indícios de substituição de espécies
para ambientes similares no alto da serra e na planície litorânea, tanto para ambientes florestais
quanto abertos, como as áreas úmidas. Tais dados corroboram a hipótese de que o PNAS e
PNSG encontram-se numa zona de tensão ecológica entre as florestas costeiras e os elementos
campestres e arbóreos que compõem os campos do planalto.
São citadas cerca de 129 espécies de aves por Parker III & Goerck (1997), com ocorrência
constatada para o PNAS e áreas adjacentes, enquanto Voss et alii (1998) relacionam cerca de
180 para o parque. Fontana et alii (2000) registraram 214 espécies para o Centro de Proteção e
Conservação da Natureza Pró-Mata, situado em São Francisco de Paula. Durante as duas
campanhas de campo da AER foi constatada a presença de 301 espécies de aves, das quais 54
foram registradas pela primeira vez para o PNAS, PNSG e área de entorno (Anexo 12). Se
somadas as espécies registradas durante os trabalhos da Avaliação Ecológica Rápida àquelas
citadas por Parker III & Goerck (1997), Voss et alii (1998) e Fontana et alii (2000), o número para
o PNAS, PNSG e área de entorno se eleva para 342.
c1) Caracterização da avifauna associada às fisionomias vegetais e ambientes ocorrentes
nos PNAS, PNSG e entorno
As diversas fisionomias vegetais ocorrentes no PNAS e PNSG oferecem às aves uma variada
gama de ambientes e recursos naturais. Dentro da comunidade de aves, há espécies
generalistas, que podem ocupar várias fisionomias vegetais, com variados graus de perturbação,
e aquelas mais exigentes ecologicamente, cuja ocorrência está condicionada à integridade do
ambiente e disponibilidade de recursos naturais adequados, como fontes alimentares, locais de
abrigo e ambiente para reprodução. As espécies com exigências ecológicas mais estritas são
geralmente consideradas excelentes indicadoras de qualidade ambiental. Desta forma,
considerou-se na caracterização da avifauna do PNAS e PNSG, não somente a composição
taxonômica, mas principalmente a associação de cada espécie às fisionomias vegetais existentes
nestas UC’s, a fim de fornecer subsídios para o manejo.
Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral congregam, conforme citado
anteriormente e sob o ponto de vista da avifauna, cinco grupos ambientais principais: as
Formações Campestres, as Formações Florestais, a Vegetação Rupícola, os Ambientes
Antropogênicos e os Ambientes Hídricos. Nas áreas de entorno, tanto na planície litorânea,
quando no planalto, predominam as formações abertas, principalmente áreas de pastagens e
culturas temporárias, além de silvicultura. A seguir são tecidos comentários sobre a comunidade
de aves presente em cada uma das formações vegetais citadas acima.

5

Este texto está fundamentado em dados de Buzzetti (2002).
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c.1.1) Formações campestres
Campos Secos (cs) e Campos Rupestres (crp)
Nos Campos Secos predominam aves granívoras, consumidoras de sementes produzidas pelas
várias espécies de gramíneas que dominam o ambiente, entre elas a perdiz Rhynchotus
rufescens, o tico-tico-do-banhado Donacospiza albifrons, o canário-do-brejo Emberizoides
ypiranganus, o sabiá-do-banhado Embernagra platensis e o caboclinho-de-barriga-preta
Sporophila melanogaster, além da curicaca Theristicus caudatus, a seriema Cariama cristata o
gavião-caboclo Buteogallus meridionalis e o falcão-de-coleira Falco femoralis.
No alto das coxilhas, onde ocorrem afloramentos rochosos e pequenas áreas de Campo
Rupestre, é notória a presença do pedreiro Cinclodes pabsti (Figura 3.2.8-8A), espécie endêmica
da Serra Geral, e que foi descrita somente no final da década de 1960 (Sick,1969;1973). Há ainda
espécies de hábitos um pouco mais generalistas, que freqüentam também outros ambientes, mas
que no PNAS e PNSG ocorrem preferencialmente nos Campos Rupestres, entre elas o bacurauda-telha Caprimulgus longirostris, o caminheiro-de-barriga-acanelada Anthus hellmayri, o picapau-do-campo Colaptes campestris e a maria-preta-de-penacho Knipolegus lophotes.
Campos Turfosos (ct)
A área do Banhado Grande (Figura 3.2.8-9A), que congrega as nascentes do rio Camisas,
formador da bacia do rio Canoas, possui a maior extensão de Campos Turfosos no PNAS e
PNSG, e abriga um número significativo de espécies de aves que só foram registradas nesta área
e que, provavelmente, não ocorrem nos banhados menos densos do setor Norte do PNSG.
Destaca-se na área do Banhado Grande a presença do joão-grande Ciconia maguari (Figura
3.2.8-8B), o cabeça-seca Mycteria americana, a tachã Chauna torquata, mencionada como
visitante ocasional, em entrevista com o gerente do Parque (Fernando A. Nóbrega, com. pess.), a
sanã Rallus sanguinolentus, o pinto-d’água-avermelhado Laterallus leucopyrrhus e o junqueiro-debico-reto Limnornis rectirostris. Esta área merece maiores investigações, pois apresenta
condições ideais para a ocorrência de espécies bastante exigentes ecologicamente, ligadas a
ambientes úmidos, inclusive espécies migratórias que podem utilizar a área como ponto de
descanso e alimentação durante deslocamentos sazonais.
Durante a segunda campanha de campo, foi possível detectar espécies migratórias que visitam
anualmente os campos turfosos do PNAS, entre elas o caboclinho-de-barriga-preta Sporophila
melanogaster, o coleirinha Sporophila caerulescens e o tipio Sicalis luteola. Representantes
supostamente não migratórios, e de distribuição mais ampla, foram ainda registrados neste
ambiente, entre eles a narceja Gallinago paraguaiae, o narcejão Gallinago undulata, a marrecapardinha Anas flavirostris, a marreca-parda Anas georgica e a ananaí Amazonetta brasiliensis; as
duas últimas estavam nidificando no local no mês de novembro.
Espécies de interesse para conservação e de distribuição mais restrita foram também registradas
em campos turfosos situados no PNAS, entre elas a noivinha-de-rabo-preto Heteroxilmis
dominicana, o pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus (Figura
3.2.8-8C) e o
macuquinho-da-várzea Scytalopus iraiensis. Este último merece especial destaque, pois foi
descrito somente no final da década de 1990 (Bornschein et alii, 1998) e era conhecido apenas
para a região do rio Iraí, no estado do Paraná. Recentemente, a espécie foi registrada no litoral
Sul do Rio Grande do Sul (Giovanni N. Maurício, com. pess.), porém não havia ainda sido
registrada para os brejos do alto da Serra Geral e tampouco para o PNAS e o PNSG.
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Figura 3.2.8-8: Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e entorno 6
A) Pedreiro Cinclodes pabsti.
B) João-grande Ciconia maguari.
C) Pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus, forrageando no solo.

6

A

Dante Buzzetti© 2002

B

Dante Buzzetti© 2002

C

Dante Buzzetti© 2002

As fotos das figuras nº 3.2.8-7 em diante são de Buzzetti, D. R. (2002).
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c.1.2) Formações florestais
Floresta Ombrófila Densa (fod)
A Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, presente apenas no entorno do PNAS e PNSG
(Pontos n° 11B, 68 e 68A), embora pouco amostrada, revelou abrigar uma avifauna peculiar, com
elementos restritos à planície e baixa encosta e que raramente foram registrados na área dos
parques, como o aracuã-escamoso Ortalis squamata, o macuquinho Scytalopus indigoticus, a
rendeira Manacus manacus e o tucão Elaenia obscura. Há ainda neste ambiente, espécies que
estão restritas à planície litorânea, e que não foram registradas dentro dos limites do PNAS e
PNSG, entre elas a maria-da-restinga Phylloscartes kronei, o beija-flor-de-garganta-verde Amazilia
fimbriata e o pica-pau-de-banda-branca Dryocopus lineatus.
Na Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana, com as formações mais representativas situadas em
locais onde há bastante umidade e que permitem o desenvolvimento de uma vegetação mais
exuberante, como ocorre nos cânions Itaimbezinho (Figura 3.2.8-9B), Fortaleza (Figura 3.2.89C) e Faxinalzinho, a avifauna está bem representada e foi detectada na maioria dos pontos
amostrados na baixa encosta dos grandes cânions, com espécies florestais mais exigentes
aparentemente restritas às áreas mais extensas e preservadas, entre elas o macuco Tinamus
solitarius, o sabiá-cica Triclaria malachitacea, a choquinha-de-garganta-pintada Myrmotherula
gularis e o limpa-folhas-coroado Philydor atricapillus.
Outros representantes típicos desta formação florestal, detectados no PNAS e PNSG foram o urú
Odontophorus capueira, o beija-flor-cinza Aphantochroa cirrochloris, o tucano-de-bico-preto
Ramphastos vitellinus, o pica-pau-de-cabeça-amarela Celeus flavescens, o papa-formigaescamoso Myrmeciza squamosa, e o barranqueiro-de-olho-branco Automolus leucophthalmus.
Entre estas espécies há principalmente aves insetívoras que forrageiam no solo e no sub-bosque,
ou exploram troncos e cavidades, à procura de alimento, indicando alta disponibilidade de insetos
no ambiente florestal, condicionada provavelmente pela umidade elevada e temperaturas
relativamente altas.
A Floresta Ombrófila Densa Montana apresentea uma avifauna bastante semelhante àquela da
Floresta Sub-Montana, embora possua elementos característicos desta formação, e que
raramente ocorrem abaixo da cota de 400 m, como o pica-pau-dourado Piculus aurulentus, a
borralha-assobiadora Mackenziaena leachii, a tovaca-campainha Chamaeza campanisona, o
pinto-do-mato Hylopezus nattereri, e o arapaçu-escamado Lepidocolaptes squamatus.
Floresta Ombrófila Mista (fom)
Encontra-se na área as formações mais extensas e melhor conservadas de Floresta Ombrófila
Mista Altomontana de toda a região, ocorrendo em toda a extensão do planalto, tanto em forma de
capões isolados, quanto em formações extensas (Figura 3.2.8-10A).
As amostragens de avifauna em ambiente de floresta com araucária revelaram a presença de
vários representantes característicos desta formação, como o papagaio-charão Amazona pretrei,
a corujinha-do-Sul Otus sanctaecatarinae, o pica-pau-anão-carijó Picumnus nebulosus, o
grimpeiro Leptasthenura setaria, a saíra-preciosa Tangara preciosa, o bico-grosso Saltator
maxillosus e a gralha-azul Cyanocorax caeruleus. Em locais onde o sub-bosque é denso e
ocorrem taquarais (Pontos n° 38, 41,62 e OP-8), registrou-se uma maior diversidade da avifauna,
com elementos típicos do estrato inferior da floresta, como a saracura-da-mata Aramides
saracura, o quete Poospiza lateralis e o beija-flor-de-topete Stephanoxis lalandi. Além destes,
espécies ameaçadas de extinção como o papagaio-do-peito-roxo Amazona vinacea, a jacutinga
Pipile jacutinga e o pica-pau-rei Campephilus robustus, que ocorrem em floresta com araucária,
foram citadas em bibliografia e em entrevista com moradores para o PNAS e PNSG e entorno.
Merecem maior investigação as formações mais antigas de araucária situadas nas imediações do
cânion Itaimbezinho (Foto 50B).
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A Floresta Ombrófila Mista Aluvial ocorre quase que exclusivamente na região do Banhado
Grande e rio Camisas, e sua avifauna é composta basicamente das mesmas espécies que
ocorrem na Floresta Ombrófila Mista Altomontana.
Floresta Nebular (fnb)
Com uma fisionomia peculiar, esta formação apresenta a ocorrência de uma avifauna bastante
diversificada, e com vários elementos que só foram registrados neste ambiente. Entre eles
destacam-se o trepadorzinho Heliobletus contaminatus, o grimpeirinho Leptasthenura striolata, o
estalinho Phylloscartes difficilis, a maria-preta-de-garganta-vermelha Knipolegus nigerrimus, o
peito-pinhão Poospiza thoracica e o azulinho Passerina glaucocaerulea.
c.1.3) Vegetação rupícola (vrp)
Ocorrendo no entorno da Floresta Nebular esta formação herbáceo/subarbustiva, situa-se ao
longo dos paredões rochosos, principalmente onde há pequenas nascentes e drenagens e entre
as fendas das rochas. Estes ambientes são ocupados por várias espécies de aves, como o
tapaculo-preto Scytalopus speluncae, o urubu-rei Sarcorhamphus papa, e o gavião-de-rabobranco Buteo albicaudatus; este último foi observado ao longo do cânion Fortaleza (Ponto n° 31),
carregando material para construção do ninho em vegetação rupícola na parede do cânion. Há
pelo menos quatro espécies de andorinhões que utilizam fendas na rocha para pernoite e
nidificação, principalmente sob cachoeiras nos cânions Itaimbezinho e Fortaleza, entre elas o
andorinhão-de-coleira Streptoprocne zonaris, o andorinhão-de-coleira-falha Strptoprocne
biscutata, o andorinhão-preto-da-cascata Cypseloides fumigatus e o andorinhão-velho-da-cascata
Cypseloides senex.
c.1.4) Ambientes antrogogênicos: áreas agrícolas, pastagens e silvicultura
As aves que ocorrem nos ambientes antropizados são quase que exclusivamente generalistas e
bastante adaptadas à proximidade humana. Nos campos antropizados e pastagens ocorrem o
quero-quero Vanellus chilensis, a curicaca Theristicus caudatus, o pica-pau-do-campo Colaptes
campestris, a seriema Cariama cristata, o cochicho Anumbius annumbi e o quiriquiri Falco
sparverius. Nas áreas mais baixas, ao longo dos vales dos rios e no entorno das áreas agrícolas,
são comuns a polícia-inglesa-do-Sul Leistes superciliaris, a maria-faceira Syrigma sibilatrix, o
gavião-carijó Rupornis magnirostris, o chimango Milvago chimango , o joão-de-barro Furnarius
rufus e o canário-da-terra Sicalis flaveola.
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Figura 3.2.8-9: Ambientes ocupados espécies de aves na área do PNAS, do PNSG e entorno

A) Banhado Grande, PNAS.
B) Ambiente florestal no rio do Boi, cânion do Itaimbézinho, PNAS.
C) Ambiente florestal na parte baixa do cânion Fortaleza, PNSG.

A

Dante Buzzetti© 2002

B

Dante Buzzetti© 2002

C

Dante Buzzetti© 2002
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Figura 3.2.8-10 - Ambientes ocupados espécies de aves na área do PNAS, do PNSG e
entorno
A) Floresta com araucária, junto ao Banhado Grande.
B) Cânion Itaimbézinho.

A

Dante Buzzetti© 2002

B

Dante Buzzetti© 2002

c.1.5) Ambientes hídricos
No alto da serra predominam as lagoas em meio a campos limpos, geralmente com pequenas
dimensões e pouca vegetação aquática, locais frequentados principalmente pela marrecapardinha Anas flavirostris e pela marreca-parda Anas georgica. Em lagoas onde há maior
quantidade e extensão da vegetação aquática, estavam presentes a graça-branca-grande
Casmerodius albus, o frango-d’água-carijó Porphyriops melanops e, como visitante ocasional, a
tachã Chauna torquata.
Nos ambientes lóticos da encosta da serra, a diversidade de espécies de aves paludícolas, ao que
tudo indica, é bastante baixa, e ali foram registradas apenas espécies comuns e de ampla
distribuição, como a garça-branca-pequena Egretta thula, o biguá Phalacrocorax brasilianus e o
martim-pescador-pequeno Chloroceryle americana.
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c2) Táxons da avifauna de interesse para a conservação7
c2.1) Espécies ameaçadas de extinção, raras ou vulneráveis
Comenta-se a seguir sobre algumas espécies consideradas ameaçadas de extinção,
provavelmente ameaçadas/insuficientemente conhecidas, tanto no estado do Rio Grande do Sul
(Marques et alii, 2002), quanto globalmente (Collar et alii, 1992;1994; Wege & Long,1995;
Bernardes et alii, 1990; Stotz et alii, 1996; Sick, 1997). São feitas alusões sobre as espécies
registradas durante as duas campanhas de campo e também sobre aquelas citadas na
bibliografia.
1 – macuco Tinamus solitarius, listado como criticamente ameaçado de extinção no Rio Grande
do Sul (Marques et alii, 2002) e globalmente ameaçado segundo todos os autores consultados.
Obteve-se registros desta espécie apenas nos cânions Itaimbezinho, Fortaleza e Faxinalzinho;
citado para o CPCN – Pró-Mata (Fontana et alii, 2001). Estima-se que a população desta espécie
no PNAS e PNSG seja bastante reduzida, concentrada apenas nas porções florestais mais
íntegras dos cânions Itaimbezinho, Fortaleza e Faxinalzinho, principalmente por ser uma ave
cinegética de grande porte e por habitar ambientes florestais primários ou secundários em
avançado grau de regeneração.
2 – jaó-do-litoral Crypturellus noctivagus, espécie listada como ameaçada de extinção por todos
os autores consultados, e considerada provavelmente extinta no Rio Grande do Sul (Marques et
alii, 2002). Em entrevista com morador do vale do Itaimbezinho, obteve-se informações fidedignas
de que a espécie ainda ocorre neste local, onde sua vocalização característica ainda é ouvida
com certa freqüência, nas matas mais preservadas. Aparentemente, o vale do Itaimbezinho é o
único local onde a aspécie ainda ocorre no PNAS e PNSG.
3 – urubu-rei Sarcorhamphus papa, listado como ameaçado de extinção, criticamente em perigo
no Rio Grande do Sul (Marques et alii, 2002). A espécie foi registrada apenas em uma
oportunidade, na meia encosta do cânion do Corujão, quando um indivíduo imaturo e, em seguida,
dois adultos sobrevoavam o vale.
4 – águia-cinzenta Harpyhaliaetus coronatus, espécie rara e citada como globalmente ameaçada
por todos os autores consultados. No Rio Grande do Sul, é extremamente rara, com citações que
remetem ao início do século 20, e apenas um registro desde então, em março de 1978, quando
um exemplar foi encontrado atropelado nas imediações de São Francisco de Paula (Mähler Jr. &
Fontana, 2000). Foram registrados dois indivíduos desta espécie nas imediações do Posto de
Controle Sul do PNAS, pousados no solo, em campo limpo, ao que tudo indica se alimentando
com a carcaça de um mamífero. Neste local um dos indivíduos foi gravado e fotografado, pousado
no alto de uma araucária (Foto 51A). Além desta espécie de gavião, registrou-se ainda durante a
AER a ocorrência do gavião-pato Spizastur melanoleucos, do gavião-de-cabeça-cinza Leptodon
cayanensis e do gavião-de-sobre-branco Buteo leucorrhous, todos ameaçados de extinção no Rio
Grande do Sul. A grande diversidade de ambientes, com maciços florestais, áreas úmidas e
campos, além da existência de cânions e locais de difícil acesso no PNAS e PNSG, parecem
justificar a presença de um número considerável de aves de rapina, inclusive algumas de elevado
porte.
5 – jacutinga Pipile jacutinga, espécie globalmente ameaçada de extinção (BirdLife International,
2000) e criticamente em perigo no estado do Rio Grande do Sul (Marques et alii, 2002), foi
mencionada em entrevista com moradores da região para o vale do rio Faxinalzinho e fazenda
Continental, situada na zona de amortecimento (setor sul) do PNSG. A julgar pelos dados obtidos
em entrevista, e devido à ausência de registros durante os trabalhos de campo, supõe-se que a

7

Este texto está fundamentado em dados de Buzzetti, D. R. (2002).
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população da espécie na região seja extremamente reduzida, e que sua ocorrência esteja restrita
às áreas mais preservadas e inacessíveis do fundo dos cânions Faxinalzinho e Itaimbezinho.
6 – jacuguaçu Penelope obscura (Figura 3.2.8-11B), considerado ameaçado de extinção em sua
forma subespecífica (Bernardes et alii, 1990). Registrado em observação oportunística na parte
baixa do vale do rio Faxinalzinho (ponto OP-1) e em pontos situados em Floresta Ombrófila Mista
do planalto; citado também em entrevista com moradores da parte alta do PNAS e PNSG. Por se
tratar de espécie cinegética, está sujeita a pressão da caça que, segundo se verificou na primeira
campanha de campo, ocorre principalmente em matas da baixa encosta dos cânions maiores. Há
necessidade de estudos mais aprofundados sobre a espécie, a fim de se identificar em nível
subespecífico as populações de Penelope obscura que ocorrem no PNAS e PNSG, uma vez que,
segundo Delacour & Amadon (1973), há possibilidade de ocorrência ali de duas subespécies. É
possível que a forma P. obscura bronzina (ameaçada de extinção) ocorra nas florestas da
Vertente Atlântica da Serra Geral e a forma P. obscura obscura ocorra nas florestas do planalto.
7 - sabiá-cica Triclaria malachitacea, espécie globalmente ameaçada de extinção (BirdLife
International, 2000) e vulnerável no estado do Rio Grande do Sul (Marques et alii, 2002). Habita
formações florestais de porte elevado e é bastante exigente ecologicamente. Obteve-se durante
os trabalhos da AER apenas três registros pontuais desta espécie, na baixa encosta dos cânions
do Corujão e Itaimbezinho, além de um registro ao longo da estrada que liga Praia Grande a
Cambará do Sul.
8 – papagaio-charão Amazona pretrei, espécie globalmente ameaçada de extinção (BirdLife
International, 2000) e endêmica da Serra Geral, com populações pontuais distribuídas
principalmente pelo Rio Grande do Sul (Varty et alii, 1994; Martinez, 1996; Prestes et alii,1997).
Durante os trabalhos de campo, foram localizadas duas áreas utilizadas pela espécie, para
pernoite, situadas no interior de Florestas com araucária bastante preservadas, a primeira
localizada nas imediações do Banhado Grande e a segunda na estrada de acesso ao cânion
Fortaleza, junto à Reserva Florestal da Companhia Cambará. Os dados obtidos indicam que há
pelo menos dois grupos bem estabelecidos da espécie na área do PNAS e PNSG, pois foram
observados pelo menos 15 indivíduos, em períodos nos quais não estavam mais disponíveis para
eles os pinhões, frutos da araucária. Tal fato indica que a espécie possui outras fontes alimentares
que permitem sua permanência na área durante todo o ano, inclusive com nidificação no local,
conforme registrado por Prestes et alii (1997). Durante os trabalhos de campo foi localizado um
ninho ativo do papagaio-charão (Figura 3.2.8-11C), situado no interior de Floresta com araucária
junto ao cânion Itaimbezinho, na Fazenda do Sr. Marçal.
9 – papagaio-do-peito-roxo Amazona vinacea citado para o PNAS por Parker III & Goerck 1997 e
citado em entrevista com moradores do Setor Sul do PNSG e do PNAS, é considerado ameaçado
de extinção por Bernardes et alii (1990) e Collar et alii (1992); e no rio Grande do Sul é
enquadrado na categoria “em perigo”. Habita principalmente florestas com araucária situadas no
planalto. Devido à ausência de registros da espécie durante as duas campanhas de campo,
supõe-se que deve ocorrer no PNAS e no PNSG principalmente no período de maturação dos
pinhões, entre os meses de maio e julho.
10 – curiango-tesoura-gigante Macropsalis creagra (Figura 3.2.8-11D), registrado em apenas
dois pontos, na meia encosta do vale do rio Josafaz e na Reserva Florestal da Cambará Celulose.
Globalmente ameaçada de extinção (Bernardes et alii, 1990), é considerada em perigo no Rio
Grande do Sul (Marques et alii, 2002).
11 – macuquinho-da-várzea Scytalopus iraiensis. Espécie descrita somente no final da década de
1990 (Bornschein et alii, 1998), era conhecida apenas para a região do rio Iraí, no estado do
Paraná. Recentemente, foi registrada no litoral Sul do Rio Grande do Sul (Giovanni N. Maurício,
com. pess.), porém não havia ainda sido registrada para os brejos do alto da Serra Geral. Sua
ocorrência parece estar restrita à região do Banhado Grande, no PNAS e é o primeiro registro no
interior de uma Unidade de Conservação, fato que contribui sobremaneira para sua conservação,
pois, conforme citado por Bornschein et alii (1998), a área onde a espécie foi descoberta no
estado do Paraná está sujeita a ações antrópicas bastante impactantes.
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12 – beija-flor-cinza Aphantochroa cirrochloris, papa-formigas-escamoso Myrmeciza squamosa,
papa-taoca-do-Sul Pyriglena leucoptera, limpa-folha-miúdo Anabacerthia amaurotis, trepadorsombrancelha Cichlocolaptes leucophrus, limpa-folha-coroado Philydor atricapillus, barranqueirode-olho-branco Automolus leucophthalmus, capitão-de-saíra Attila rufus e gaturamo-verdadeiro
Euphonia violacea. Espécies consideradas ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul e que
no PNAS e no PNSG ocorrem somente na baixa encosta da Vertente Atlântica da Serra Geral. A
inclusão destas aves no rol das espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul se deve
provavelmente ao fato de que possuem seu limite meridional de distribuição no extremo Sul de SC
e Norte do RS, e por se tratar de área situada nas proximidades deste limite, ocorrem apenas
pontualmente na região do PNAS e do PNSG. O tiririzinho-do-mato Hemitriccus orbitatus e o
sanhaço-de-encontro Thraupis ornata enquadram-se na mesma categoria das espécies citadas
acima, e foram registrados pela primeira vez para o PNAS e o PNSG.
13 – araponga Procnias nudicollis, registrada apenas nas porções média e superior do cânion
Faxinalzinho, citada também em entrevista com morador do vale do Itaimbezinho, onde ocorrem
ainda florestas densas e bem preservadas, no mesmo local onde foi citada a presença do jaó-dolitoral Crypturellus noctivagus. Esta espécie é bastante visada pelo comércio ilegal de animais
silvestres e possui poucos pontos de ocorrência no estado do RS. Ameaçada de extinção (Collar
et alii, 1992), está em perigo no estado do Rio Grande do Sul, principalmente em razão da
descaracterização de seu ambiente e da pressão de caça e captura (Marques et alii, 2002).
14 – noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana (Fotos 3.2.8-12A e 3.2.8-12B), espécie
globalmente ameaçada (Collar et alii, 1992; Wege & Long, 1995) e vulnerável no Rio Grande do
Sul (Marques et alii, 2002), foi registrada em vários pontos ao longo de ambientes de campo limpo
e banhados turfosos do planalto, principalmente no PNAS. Ao que tudo indica, a população no
PNAS e PNSG parece ser relativamente grande, pois vários indivíduos foram observados durante
os trabalhos de campo, principalmente no setor sul, onde as condições edáficas das áreas úmidas
permitem o desenvolvimento de uma vegetação arbustiva no interior dos banhados. Embora a
noivinha-de-rabo-preto utilize campos limpos e pastagens para forragear, a espécie depende da
presença de vegetação arbustiva no interior dos banhados turfosos para sua reprodução,
conforme foi observado durante os trabalhos de campo (Figura 3.2.8-12C). Há ainda outras
espécies ameaçadas de extinção que nidificam neste mesmo ambiente, e que foram observadas
se reproduzindo lado a lado com a noivinha-de-rabo-preto, entre elas o junqueiro-de-bico-reto
Limnornis rectirostris (Figura 3.2.8-13A) e o pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus
(Figura 3.2.8-13B).
15 – pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus (Figura
3.2.8-13C), espécie cuja
população vem declinando ao longo de sua área de distribuição, globalmente ameaçada de
extinção (Bernardes et alii, 1990) e considerada vulnerável no Rio Grande do Sul (Marques et alii,
2002). No PNAS e no PNSG, parece ser pouco comum e restrita à porção do PNAS e do PNSG.
Durante a primeira campanha de campo, foi registrada em apenas uma ocasião, quando um
bando composto de 26 indivíduos forrageava no solo, em campo recém queimado, ao lado da
noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana. O mesmo bando foi observado vocalizando no
interior de um campo turfoso de pequenas dimensões (ponto 40). Embora seja conhecida a
associação entre o pássaro-preto-de-veste-amarela e a noivinha-de-rabo-preto (Fontana, 1994),
na grande maioria dos locais onde esta foi registrada, durante a primeira campanha de campo, o
pássaro-preto-de-veste-amarela não estava presente. Tal fato, no entanto, não parece indicar que
haja algum movimento migratório ou deslocamento sazonal da espécie ao longo do ano. Durante
a segunda campanha de campo, o pássaro-preto-de-veste-amarela foi observado em três locais
distintos, nos pontos 40A, 50A e OP-12, onde haviam respectivamente 30, 70 e 6 indivíduos.
Nestes locais, foi possível estudar mais detidamente o comportamento da espécie, tanto no que
se refere às suas estratégias de forrageamento e associação com a noivinha-de-rabo-preto
quanto ao seu comportamento reprodutivo. A partir destas observações, verificou-se que o
pássaro-preto-de-veste-amarela utiliza os campos turfosos como locais de abrigo, dormitório e
reprodução, onde nidificam em colônias compostas por até 15 casais. Alimentam-se sempre no
solo, em grupos de dez indivíduos em média, deslocando-se pelo campo em locais com cobertura
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vegetal de gramíneas bem baixas, rentes ao solo, geralmente nas proximidades de um campo
turfoso com vegetação arbustiva, e sempre associados a um casal da noivinha-de-rabo-preto. Ao
analisarmos os dados obtidos na primeira campanha de campo, percebeu-se que em todos os
locais onde foi registrada a noivinha-de-rabo-preto e o pássaro-preto-de-veste-amarela não estava
presente, o ambiente local era composto de campos turfosos circundados por capoeiras ou
campos com gramíneas densas, e com altura superior a um metro (Figura 3.2.8-14A). Com base
nas observações sobre o comportamento da espécie, percebeu-se que estes ambientes são
pouco atrativos para o pássaro-preto-de-veste-amarela, por restringir, ou até mesmo inviabilizar
suas atividades de forrageamento; provavelmente por este motivo eles não estavam presentes
nos locais citados. Entende-se que estas observações e informações são imprescindíveis para o
embasamento de ações de manejo visando a conservação da espécie no PNAS, PNSG e
principalmente na zona de amortecimento. Observou-se a construção de uma pequena barragem
em propriedade lindeira da gleba Sul do PNSG (ponto n° 40A) (Figura 3.2.8-14B), junto a um
campo turfoso onde se reproduzia esta espécie. Tal obra é extremamente prejudicial a ela, pois
pode descaracterizar seu ambiente de ocorrência e inviabilizar sua permanência na área,
principalmente tratando-se de um sítio reprodutivo.
16 – caboclinho-de-barriga-preta Sporophila melanogaster, narcejão Gallinago undulata e
caminheiro-grande Anthus nattereri. Espécies migratórias e ameaçadas de extinção, que habitam
campos secos e campos turfosos do planalto, presentes na área principalmente nos meses de
primavera e verão. Estas aves, ao que tudo indica, também se reproduzem nos campos secos e
campos turfosos do PNAS e do PNSG, indicando mais uma vez a importância da sua
conservação. Espécies migratórias que habitam ambientes florestais foram também registradas
durante os trabalhos da AER, estas porém de ampla distribuição, entre elas o bem-te-vi-rajado
Myiodynastes maculatus, a peitica Empidonomus varius, o capitão-castanho Attila phoenicurus e a
juruviara Vireo chivi. Duas espécies de aves exóticas foram registradas durante a AER, o pardal
Passer domesticus e a pomba-doméstica Columba livia. Ambas ocorrem apenas no entorno de
habitações humanas e aparentemente sua presença no PNAS e PNSG não acarreta ameaças
imediatas às espécies ameaçadas de extinção, pois estas habitam, em sua grande maioria,
ambientes distintos.
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Figura 3.2.8-11: Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e entorno
A)
B)
C)
D)

Águia-cinzenta Harpyhaliaetus coronatus, pousada sobre uma araucária.
Jacuguaçu Penelope obscura.
Ninho do Papagaio-charão Amazona pretrei.
Bacurau-tesoura-gigante Macropsalis creagra.

A

Dante Buzzetti© 2002

C
B

Dante Buzzetti© 2002

Dante Buzzetti© 2002

D

Dante Buzzetti© 2002
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Figura 3.2.8-12: Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e entorno
A) Noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana, macho.
B) Noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana, fêmea.
C) Noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana, fêmea no ninho.

A

Dante Buzzetti© 2002

B
Dante Buzzetti© 2002

C

Dante Buzzetti© 2002

3-113

Figura 3.2.8-13: Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e entorno
A) Ninho do Junqueiro-de-bico-reto Limnornis rectirostris.
B) Ninho e ovos do Pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus.
C) Pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus.

A

Dante Buzzetti© 2002

Dante Buzzetti© 2002

B

C

Dante Buzzetti© 2002
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Figura 3.2.8-14 – Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e entorno
A) Campo turfoso com gramíneas altas.
B) Campo turfoso arbustivo, com barragem ao fundo.

A

Dante Buzzetti© 2002

B

Dante Buzzetti© 2002
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d) Caracterização da Mastofauna Ocorrente no PNAS, PNSG e Entorno8

As formações gerais da Floresta Ombrófila Densa, e da Floresta Ombrófila Mista, ambientes nos
quais desenvolve-se a maior parte das espécies da mastofauna do Sul do Brasil, estão pouco
representadas em relação à porção destruída e alterada destes ambientes. As porções mais
representativas da Floresta Ombrófila Densa e associações estão situadas no Leste dos estados
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acompanhando as encostas das Serras Geral e do Mar.
Sendo assim, a área dos Parques de Aparados da Serra e Serra Geral são inequivocamente um
centro de distribuição importante da fauna para todo este complexo ambiental das encostas das
Serras. Individualmente, as várias Unidades de Conservação que compõem este complexo teriam
pouco valor como reservatórios de diversidade a longo prazo, mas conectadas têm o potencial de
garantir a sobrevivência das espécies mais exigentes, como o lobo-guará, o veado-campeiro, o
puma e a jaguatirica.
A preservação de mamíferos vulneráveis com hábitos florestais no Sul do Brasil, e em particular
nas áreas de influência da Serra Geral, tem se dado em grande parte devido a dificuldade de
acesso e ocupação humana na área, provocada pela acentudada declividade. Por exemplo, a
presença do puma e outros carnívoros em Santa Catarina e Rio Grande do Sul está relacionada
com a declividade e estado de conservação dos remanescentes de vegetação nativa (Ihering,
1892; Mazzolli, 1993; Michalski & Hasenack, 2002). Ao Sul da área de abrangência da Serra Geral
no Rio Grande do Sul, em direção à fronteira com o Uruguai, nota-se um declínio de riqueza de
espécies de carnívoros, especialmente os de maior porte (Michalski & Hasenack, 2002).
Outro grupo de hábitos florestais que revela declínio demográfico acentuado nas áreas mais
austrais da Serra Geral são os herbívoros de maior porte. Ao Norte dos Parques Nacionais de
Aparados e Serra Geral, ao Sul de Santa Catarina, há pelo menos uma população relativamente
sadia de queixadas, que já não existe na área dos Parques, e onde os catetos são encontrados
em maior abundância (Mazzolli, obs. pes.). Mais ao norte, no meio-Leste deste estado,
encontram-se ainda exemplares de anta Tapirus terrestris, outra espécie extinta nos Parques e
em grande parte dos estados catarinense e gaúcho (Mazzolli, obs. pes.).
As espécies de hábitos campestres, por outro lado, encontram maior refúgio na Serra Geral do
Rio Grande do Sul, que ainda abriga espécies que desapareceram da Serra Geral de Santa
Catarina, como o lobo-guará e o veado-campeiro (Mazzolli, obs.pes.).
Os Parques e entorno estão inseridos em situações climáticas, de ação antrópica, de densidade
da ocupação humana e de formações vegetacionais que podem ser divididos em duas áreas
básicas, delimitadas pela altitude, e que têm grande influência na distribuição das espécies da
mastofauna, incluindo a região da Planície e começo das encostas e a região do planalto.
A planície pode ser caracterizada por clima que favorece culturas anuais, com ação antrópica
voltada para o cultivo de arroz e fumo, e formações florestais classificadas como pertencentes a
Floresta Atlântica. É também a região mais densamente ocupada, onde o tamanho médio das
propriedades é bem inferior ao do planalto.
No planalto, as propriedades são maiores e voltadas para a criação pecuária. Isto faz com que
esta região no entorno dos Parques mantenha uma fisionomia muito mais preservada do que as
áreas de entorno situadas na planície.
Este contraste pode ser observado na imagem de satélite. A área em verde claro mostrada na
figura 3.2.8-15 mereceria atenção especial para atuar como corredor ecológico para muitas
espécies da fauna. É a conexão florestal mais representativa entre os Parques e o interior do

8

Texto elaborado com base em dados de Mazzolli, (2002a; 2002b)
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Estado do Rio Grande do Sul. Parte da floresta no planalto é entremeada de campos, assim
servindo de habitat e abrigo também para espécies campestres.
Estas condições têm consequências bastante óbvias para a mastofauna. As manchas florestais
remanescentes mais significativas da região da planície no entorno dos Parques estão isoladas, e
portanto não há condições para que migrações ocorram. A consequência prática disto para o
Plano de Manejo da mastofauna é que a conservação de áreas naturais do entorno dos Parques
no planalto, por estarem mais íntegras e portanto oferecerem condições concretas para
restabelecimento das comunidades animais, é prioritária em relação a preservação de áreas na
planície.
As informações primárias obtidas durante esta AER foram basicamente de natureza qualitativa em
relação a estrutura ambiental e conectividade, e quantitativas para mamíferos de maior porte. Os
mamíferos de porte médio e grande, neste caso excluindo os roedores e marsupiais, cujos hábitos
foram pouco estudados na região (Vieira, 2000), geralmente utilizam mais de um ambiente, talvez
como consequência de sua maior capacidade de locomoção e maior demanda de recursos.
Mesmo espécies tidas como campestres, como a raposa-do-campo, o veado-campeiro e o loboguará utilizam também as áreas florestadas do planalto. Espécies de hábitos florestais como os
gatos-do-mato L. tigrinus e L. wiedii certamente utilizam o campo para deslocamento e obtenção
de recursos adicionais.
São nos extremos ambientais, onde ocorrem apenas campo ou apenas florestas,
ininterruptamente, que são observadas as adaptações das espécies para cada tipo de ambiente.
Nos campos limpos do planalto nota-se principalmente a ocorrência da raposa-do-campo e da
lebre-européia. No interior das florestas, tanto da Ombrófila Densa quanto da Ombrófila Mista,
habitam jaguatiricas e gatos-do-mato pintados, e espécies de hábitos arborícolas, como os quatis,
primatas e o ouriço.
Verifica-se uma forte influência de fatores físicos e edáficos, como a declividade, o tipo de solo e
a morfologia do relevo, na distribuição dos mamíferos que utilizam tocas para abrigo ou
reprodução.
Há indicações de que a declividade, a baixa profundidade e a permeabilidade dos solos no interior
dos vales dos cânions, criam um ambiente menos propício para mamíferos que abrigam-se em
tocas. Para averiguar esta hipótese procurou-se comparar o número de escavações (leia-se
atividade) encontradas no interior dos vales com as do planalto e da planície, que apresentaram
solos mais profundos.
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Figura 3.2.8-15 - Imagem de satélite evidenciando os remanescentes florestais com
potencial para constituir-se em "Corredor" de Dispersão Faunística9

9

Com base em dados de Mazzolli (2002)
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Com base nos dados da Tabela 3.2.8-1, o número de escavações por quilômetro percorrido
encontrado nos vales dos cânions foram inferiores aos encontrados no planalto (t=-1.7, df=16,
p=0.1).
Tabela 3.2.8-1: Resultado das transecções para verificação de freqüência de atividade de
mamíferos no subosque. total de unidades amostrais (trilhas) (n), média das freqüência de
tocas e escavações por quilômetro linear (x), e desvio padrão (SD)

Planícies e vales
Corujão
Macuco
Estrada Praia Grande
Escola agrícola

n
2
2
4
1

total km
1.4
4.0
2.2
0.5

x freqüência/km
1.5
0.0
2.8
134.0

SD
10.0
0.0
0.3
0.0

Pontos
1, 3
4, 5
6-9
11

Malacara (baixo vale)
Fortaleza

2
2

3.0
1.8

0.0
4.0

0.0
5.7

10, 14
15, 17

Itaimbezinho

5

5.1

4.7

6.5

18-20

Faxinalzinho
Josafás (baixa encosta)

2
1

1.8
0.3

14.2
0.0

8.2
0.0

22, 23
24

2
2
6
5

2.5
1.4
7.1
6.3

0.0
0.0
24.4
2.6

0.0
0.0
17.0
3.6

28, 44
29-31, 33
35-37, 42-43
38-41A

Planalto
Macuco
Fortaleza
Itaimbezinho
Faxinalzinho

Fonte : Mazzolli 2002a
Os vales apresentaram um número mais constante de escavações, ao passo que no planalto
houve uma maior variação (Figura 3.2.8-15). Esta parece estar relacionada com o pisoteio do
gado, como mostra a figura 3.2.8-16. O impacto no subosque pelo pisoteio, no Planalto, foi
categorizado de 1 (maior impacto) a 4 (menor impacto) e relacionado com o número de
escavações/km. A relação pode ser considerada significante (f=10, r2=0.62, p=0.02). Ausência de
escavações não foram incluídas. A retirada do gado das áreas dos Parques de Aparados da Serra
e Serra Geral pode significar um aumento na qualidade do ambiente para mamíferos escavadores
na região do planalto.
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Figura 3.2.8-15: Comparação entre Abundância de eEscavações/Km entre Cânions (x=9.4,
n=8, SD=4.8) e Planalto (x=19.2, n=10, SD=17.2) (com base em Mazzolli, 2002a)

Figura 3.2.8-16: Relação do impacto no subosque pelo pisoteio, no Planalto, com o Número
de Escavações/Km. A Relação pode ser considerada significante (f=10, r2=0.62, p=0.02).
Ausência de escavações não foram incluídas (com base em Mazzolli, 2002a)

Impacto do pisoteio no sub-bosque
pisoteio menor ?
Na tabela 3.2.8-2 tabulou-se o registro da riqueza de espécies através de vestígios por quilômetro
para diferentes locais dos vales e planalto. Como discutido na metodologia, a detectabilidade dos
vestígios varia com o substrato, variação esta que não está compensada na tabela. Entretanto,
pode-se considerar o substrato dos vales e planície como sendo semelhantes, ou seja, é possível
comparar diretamente os dados destas áreas entre si. No planalto parcela significativa das áreas
de transecção foi de estradas cobertas por cascalho. Assim, para comparar os dados daqui com
os dados dos vales e planície, é preciso ter em mente que o primeiro estaria sub-estimado em
relação ao segundo. Dito isso, a média da riqueza nos vales e planícies foi 1.9/km (SD=1.9),
enquanto no planalto foi de 2.2/km (SD=1.6). Nos vales, a riqueza maior de vestígios foi verificada
nos vales mais amplos.
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Tabela 3.2.8-2: Resultado das transecções para verificação de freqüência da riqueza de
mamíferos por quilômetro.

Planícies e vales

n

total kms

x freqüência/km

SD

Pontos

4
2
4
1
3
3
5
4
1

3.4
4.0
2.2
0.5
4.5
2.7
5.1
1.8
0.3

1.3
0.2
0.9
2.0
0.7
2.3
3.7
3.2
3.3

1.5
0.3
1.1
0.0
1.1
0.2
2.8
1.5
0.0

1-3
4-5
6-9
11
10,14
15, 17, 17A
18-20
22-23
24

Macuco
Fortaleza

2
2

2.5
1.4

1.66
4.50

0.47
0.71

28, 44
29-33

Itaimbezinho
Faxinalzinho

6
5

7.1
6.3

2.03
2.44

0.69
1.51

35-37, 42-43
38-41A

Corujão
Macuco
Estrada Praia Grande
Escola agrícola
Malacara (baixo vale)
Fortaleza
Itaimbezinho
Faxinalzinho
Josafás (baixa encosta)

Planalto

Fonte: Mazzolli 2002a
Total de unidades amostrais (trilhas) (n), média da riqueza por quilômetro (x), e desvio padrão (SD). O número total de
unidades amostrais é 45, e em 17% (n=8) delas não apresentaram qualquer registro

A provável ausência de distúrbios antrópicos e do pisoteio, a permeabilidade do solo, e
possivelmente a menor diversidade de predadores naturais, em um fragmento isolado (Ponto 11)
da planície quaternária, permitiu que ali o número de escavações atingisse 134/km, ou seja, nove
vezes superior ao máximo encontrado nos vales e três vezes ao máximo encontrado no planalto.
Neste último, a maior freqüência de tocas foi observado no Ponto 42, no ‘corredor’ do cânion
Itaimbezinho.
Devido a menor declividade e solo mais profundo, os vales mais amplos, e os trechos mais
amplos de vales estreitos encontrados na zona de contato com a planície, possivelmente
ofereçam um ambiente mais adequado aos mamíferos que habitam tocas. Note-se que os vales
mais amplos, como o Faxinalzinho e o Itaimbezinho, resultaram em taxas de escavações mais
altas que em outros. Há indícios preliminares que a lontra também pode ser afetada por este tipo
de zonação topográfica. Todos os vestígios delas nos vales dos cânions foram encontrados
justamente nas zonas mais baixas. No entanto, estas zonas são também as que estão nos limites
dos Parques e, como consequência, à mercê de forte atividade antrópica. Além disso, nos cânions
ao Norte das unidades de conservação, o limite dos Parques passa pelos vales antes do contato
com zonas próximas a planície, as quais possuem declividade mais suave e solo mais profundo.
No anexo 13, encontram-se as listas descritivas das espécies registradas através de dados
primários e secundários.

d1) Caracterização da mastofauna associada às fisionomias vegetais e ambientes
ocorrentes nos PNAS, PNSG e entorno

Floresta Ombrófila Densa (fod)
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (fodt)
Nesta formação foi encontrada apenas uma mancha de floresta significativa para os mamíferos,
no ponto 11 e proximidades. Apesar de estar em condições relativamente boas como ambiente, a
sua incorporação ao sistema do Parque demandaria uma reflexão mais aprofundada. O local está
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atualmente isolado de ambientes contínuos de floresta e a sua eventual conexão, para beneficiar
as espécies isoladas, poderia se reverter de benéfica para maléfica, considerando-se que o local
pode se tornar um sumidouro das espécies que habitam as encostas. Ao final do corredor as
espécies da encosta estariam encontrando uma península, e não um outro ambiente contínuo.
Além disso o próprio corredor teria uma interface muito grande com locais já demasiadamente
antropizados, expondo as espécies circulantes a pressões antrópicas. Entre as espécies
registradas durante a AER que habitam esta região estão o tatu Dasypus novemcinctus e/ou
Euphractus sexcinctus, o macaco-prego Cebus apella, o gato-do-mato pequeno Leopardus sp. ou
H. yaguarondi, o quati N. nasua, o mão-pelada Procyon cancrivorus e o graxaim Cerdocyon thous.
Floresta Ombrófila Densa Montana e Sub-montana (fodm e fods)
Esta vegetação está localizada basicamente nos vales e encostas dos cânions. Os vales mais
amplos seriam os locais mais produtivos para a mastofauna, em razão do maior acúmulo de
matéria orgânica e produtividade primária. Estas condições são propícias a um melhor
desenvolvimento da mastofauna, que necessita de abrigos na forma de tocas, como a lontra e os
tatus (Mazzolli, 2002). Estes vales amplos são também os que estão mais próximos à borda dos
Parques, à planície litorânea e, por isso, mais sujeitos à ação antrópica. Entre as espécies que
habitam estas regiões florestadas encontram-se: tatu D. novemcinctus, cutia Dasyprocta azarae,
macaco-prego C. apella, bugio A. fusca, puma P. concolor, jaguatirica L. pardalis, gato-do-matopequeno L. tigrinus, gato maracajá L. wiedii, jaguarundi H. yaguarondi, quati N. nasua, veado-virá
M. gouazoubira, veado bororó M. nana, lontra L. longicaudis, furão Galictis cuja e cateto P. tajacu.
Vieira (2000) vem conduzindo estudos de populações de pequenos mamíferos no Parque
Nacional de Aparados da Serra. Até aquela data havia registrado as espécies rato-do-mato
Oligoryzomys nigripes, rato-da-floresta-atlântica Delomys dorsalis, ratos-do-chão Akodon azarae e
Akodon montensis, e Akodon paranaensis para a Floresta Ombrófila Densa Montana e Submontana.
Na encosta, o afloramento rochoso é bastante evidente, e isto se reflete na ausência de tocas e
atividades de revolvimento do solo por parte dos mamíferos, exceto em pequenos ‘oásis’ de
matéria orgânica acumulada aonde a encosta forma platôs. No entanto este tipo de platô diminui
na medida que o vale se aproxima do vértice dos cânions.
Floresta Ombrófila Mista, campo, e ‘capões’ (fom e cs)
Estas formações são observadas no planalto. Geralmente a inclinação dos terrenos não é tão
acentuada como aquela observada na Floresta Ombrófila Densa Montana, propiciando um
ambiente adequado para o estabelecimento de abrigos de mamíferos de pequeno e médio porte
em áreas florestadas. Em razão disto, também são encontradas mais evidência de predadores
como a jaguatirica e o puma.
Os capões podem ser definidos como manchas de floresta cercada de campos. Sob o aspecto de
sua funcionalidade para a mastofauna
assumindo um papel bastante importante para
deslocamento e abrigo da fauna longe das matas contínuas. Mamíferos ameaçados
essencialmente campestres, como o veado-campeiro e o lobo-guará, abrigam-se nos capões de
floresta, utilizando-os também para deslocar-se com segurança no campo. Próximo ao banhado
grande, no Itaimbezinho, um veado-campeiro fugiu ao avistar o pesquisador, buscando refúgio no
capão de floresta mais próximo. O mesmo se deu no Fortaleza, desta vez com uma espécie de
veado que não pode ser identificada. Pegadas de gatos-do-mato e tatus foram observadas entre
dois capões de campo, revelando a existência deste tipo de deslocamento também para espécies
que não são essencialmente campestres.
Foram obtidas evidências de que os capões também sejam importantes para o deslocamento de
mamíferos de maior porte, como o puma. Nos pontos 50 e 51, ligeiramente avançados no campo
e sem ‘trampolins’ de capões em direção às matas mais contínuas, há criações de ovelhas que
nunca foram atacadas por este predador — algo que pode ser considerado inusitado tendo em
vista a frequência com que a predação a estes animais ocorre em outros locais mais próximos a
cursos de florestas. Entretanto estas evidências de que o deslocamento de pumas está limitado
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pela falta de capões são pontuais, e demandariam uma investigação um pouco mais extensa para
determinar se de fato é um padrão que se repete.
No planalto, além das espécies supra-citadas, ocorrem: tatu-galinha D. novemcinctus, cutia
Dasyprocta azarae, macaco-prego C. apella, bugio A. fusca, puma P. concolor, jaguatirica L.
pardalis, gato-do-mato-pequeno L. tigrinus, gato maracajá L. wiedii, jaguarundi H. yaguarondi,
quati N. nasua, veado-virá M. gouazoubira, veado bororó M. nana, veado-mateiro M. americana,
lontra L. longicaudis, capivara Hydrochaeris hydrochaeris, lebre-européia Lepus capensis, furão
Galictis cuja, raposa-do-campo Pseudalopex gymnocercus, e zorrilho Conepatus chinga.
Adicionalmente, o IBAMA (1984) catalogou para a região o tatu-mulita Dasypus hibridus, e
espécies ameaçadas, como o veado-campeiro, o veado-bororó, o lobo-guará e o puma.
A Fundação Zoobotânica (1994) registrou várias espécies próximas ao Parque de Aparados da
Serra, na área da empresa Celulose Cambará, entre elas: gambá-de-orelhas-brancas Didelphis
albiventris, morcego-fruteiro Sturnira lilium, morcego-grisalho Lasiurus cinereus, tatu-mulita
Dasypus septemcinctus, tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla, tatu-peba Euphractus
sexcinctus, paca Cuniculus paca, preá Cavia aperea, ouriço-cacheiro Coendu villosus, e Irara Eira
barbara.
Vieira (2000) registrou as espécies de ratos-do-chão Akodon azarae, do rato-do-mato Oxymicterus
sp., Scapteromys tumidus, Holochilus cf. brasiliensis, e da catita Monodelphis sorex apenas no
campo. As espécies de rato-do-arrozal Oryzomys intermedius e Oryzomys ratticeps, e rato-comum
Rattus rattus, foram capturadas apenas na Floresta Ombrófila Mista. As espécies de rato-do-chão
Akodon azarae e Akodon montensis, Akodon paranaensis, rato-do-mato Oligoryzomis nigripes e
rato-da-floresta-atlântica Delomys dorsalis, foram capturadas tanto na Floresta Ombrófila Mista
quanto no campo. O rato-do-mato Oligoryzomys flavences foi capturado apenas no campo,
próximo a capões.

d2) Táxons da mastofauna de interesse para a conservação10
Os táxons considerados neste ítem foram aqueles cujas populações ocorrem em baixo número na
região dos Parques, seja pela reduzida ou nenhuma evidência de sua presença, direta ou de
fontes secundárias - como bugio, jaguatirica, gato-do-mato-grande, gato-palheiro, lobo-guará, e
veado-bororó - seja por terem grande demanda de território e recursos, como o puma (Anderson,
1983).
d2.1) Espécies vulneráveis, ameaçadas de extinção ou indicadoras
O status de vulnerabilidade de cada espécie analisada está listado na tabela 3.2.8-3.

10

Texto baseado em dados de Mazzolli (2002)
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Tabela 3.2.8-3: Classificação das espécies citadas quanto a sua vulnerabilidade, de acordo
com o IBAMA através das portarias n° 1.522 e 45-n, a união mundial para conservação da
natureza (iucn), e do decreto n° 41.672, do estado do Rio Grande do Sul (MARQUES ET ALII,
2002)
Táxon
Carnívora
Chrysocyon brachyurus
Herpailurus yaguarondi
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Lontra longicaudis
Nasua nasua
Oncifelis colocolo
Oncifelis geoffroy
Panthera onca
Puma concolor
Primates
Alouatta fusca
Cebus apella
Rodentia
Cuniculus paca
Dasyprocta azarae
Perissodactyla
Tapirus terrestris
Artiodactyla
Mazama americana
Mazama gouazoubira
Mazama nana
O. bezoarticus celer
Tayassu pecari
Tayassu tajacu
1.
2.
3.

Nome vernacular

RS1

IBAMA2

IUCN3

lobo-guará
jaguarundi
jaguatirica
gato-do-mato-pequeno
gato-maracajá
lontra
quati
gato-palheiro
gato-do-mato-grande
onça-pintada, jaguar
puma, onça-parda

CR
VUL
VUL
VUL
VUL
VUL
VUL
PER
VUL
CR
PER

AM
—
AM
AM
AM
AM
—
AM
AM
AM
AM

LR/nt
—
—
LR/nt
—
—
—
—
—
LR/nt
—

bugio
macaco-prego

—
—

AM
—

—
—

paca
cutia

PER
VUL

—
—

—
—

anta

CR

—

—

veado-pardo
veado-virá
veado-bororó
veado-branco, campeiro
queixada
cateto, tatete

PER
VUL
CR
CR
CR
PER

—
—
—
AM
—
—

DD
DD
LR/nt
VUL
—
—

Marques et alii (2002) – VUL (vulnerável), PER (em perigo de extinção), CR (criticamente em perigo de extinção).
Ibama – AM (ameaçado de extinção)
Hilton-Taylor, C. (2000) – LR (baixo risco) – quando não satisfaz nenhum dos critérios de ameaçado: em perigo, em perigo, ou vulnerável; nt
(quase vulnerável) – subcategoria de LR.; DD (faltam informações); VUL (vulnerável) – primeira categoria do ‘ ameaçado’, possibilidade de
extinção em médio prazo.

1 - Bugio Alouatta fusca
O bugio foi registrado por vocalização no vale do cânion do Fortaleza. Os demais registros foram
feitos por entrevista com moradores. Considerado ameaçado no Brasil pelo IBAMA (portarias n°
1.522 e 45-N). Marques et alli (2002) consideram a espécie A. caraya como vulnerável para o Rio
Grande do Sul, cuja nomenclatura provavelmente é utilizada em substituição do mesmo A. fusca.
2 - Cateto Pecari tajacu
Apesar de ser um mamífero relativamente persistente em outras regiões, é considerado
ameaçado de extinção no Rio Grande do Sul (Marques et alii, 2002). Nesta AER foi registrado
somente nas entrevistas, exclusivamente nos vales dos cânions de Faxinalzinho e Josafás, no
Parque da Serra Geral ao sul, e entorno.
Como não houve maneira de investigar a presença desta espécie em campo, recomenda-se que
seja conduzida uma verificação com maior profundidade.
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É uma espécie importante na cadeia alimentar do puma, portanto a persistência da população
existente e sua dispersão para o restante dos Parques seria estratégica para estimular a
permanência deste felino no local.
3 - Gato-do-mato grande Oncifelis geoffroy
O gato-do-mato grande não foi registrado nos Parques de Aparados e Serra Geral. Sua
distribuição é conhecida no Rio Grande do Sul apenas no extremo sul do estado (Oliveira, 1994;
Michalski, com. pess.). Não é possível determinar sua não ocorrência no local por não fazer parte
de sua distribuição geográfica natural, ou por faltar esforço de amostragem em campo.
4 - Gato-palheiro Oncifelis colocolo
Considerado raro (Silva, 1984) e com possível ocorrência para a região dos Parques. Foi
classificado em várias espécies diferentes a partir de morfologia comparada, por Garcia-Perea
(1995). A que habita o Rio Grande do Sul foi denominada de Lynchailurus braccatus munoai
(Garcia-Perea, 1995), entretanto esta nomenclatura não tem sido utilizada com freqüência.
Os registros deste felino para o Rio Grande do Sul são apenas três:
•

São Lourenço do Sul (nível do mar) 31° 22'S, 51° 58'W (Ihering, 1911) UTM SA69- 408068
6529345;

•

Encruzilhada do Sul 30° 02'S, 52 ° 52' W (Oliveira, 1995) UTM SA69 - 320007 6676041;e

•

Cachoeira do Sul 30° 02' S, 52° 53 W (Oliveira, 1995) UTM SA69 318400 6676015.

5 - Jaguatirica Leopardus pardalis
A jaguatirica é um felino que pode ser facilmente reconhecido por pegadas. Como o padrão
pintado-estriado da pelagem revela, é um animal que habita preferencialmente os locais
florestados. Foi registrada ocorrendo em frequências ligeiramente superiores ao puma em outras
regiões do Sul do Brasil (Mazzolli, obs. pes.). Nesta AER foi registrada por pegadas somente em
duas ocasiões, possivelmente devido ao solo pouco permeável das estradas percorridas nas
transecções, onde rastros de animais de baixo peso passam desapercebidos ou não imprimem.
6 - Puma Puma concolor
O puma é, entre os mamíferos que habitam os Parques de Aparados da Serra e Serra Geral, o
que ocupa a maior área de vida, devido ao seu porte e hábito alimentar. Em razão disto, sua
distribuição tem sido drasticamente reduzida no Sul do Brasil, recolhendo-se quase que
exclusivamente para regiões mais preservadas das montanhas e encostas (Ihering, 1892;
Mazzolli, 1993). A área de vida ocupada por fêmeas de puma em ambientes com alta densidade
de presas é de até aproximadamente 10.000 ha (Cullen Jr, com. pes.; Mazzolli, 2000), o que não
parece ser o caso nos Parques. Nos cânions, a alta declividade e solo pedregoso são
responsáveis pela aparente baixa produtividade de presas, com poucas tocas refletindo pouca
atividade e presença de mamíferos de médio porte (tatus, pacas, cutias), somadas à ausência de
vestígios de mamíferos de maior porte (cateto, veados, capivara, e anta).
Na maior parte do planalto a baixa freqüência de tocas de mamíferos parece estar relacionada
com o pisoteio do gado, conseqüente compactação do solo e declínio da diversidade no
subosque. Aliado a este panorama do planalto, há evidências de uma baixa freqüência de
espécies silvestres de maior porte, importantes na dieta alimentar do puma, como o cateto e o
veado-mateiro, e ausência do queixada e da anta. O rebanho bovino poderia estar substituindo
esta provável baixa produtividade de presas silvestres, já que é comum em todas as áreas dos
Parques e representa uma enorme biomassa no planalto, mas certamente o uso deste recurso é
esporádico. Os rancheiros do Faxinalzinho declaram que nem sempre é possível recolher fêmeas
na época de nascimento dos bezerros, e que algumas retornam às proximidades da sede sem
suas crias. No entanto, não é possível vincular estes eventos a predação por pumas, já que nem
mesmo os próprios rancheiros encontram evidências de que o puma seja responsável pelo
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desaparecimento das crias. No mesmo local, no entanto, afirmam que dois potros foram abatidos
no prazo de menos de um ano.
Existem também evidências de predação a rebanhos de menor porte, nas imediações dos
Parques (Santos, 2001; Mazzolli et alii, 1997, 2002a). A freqüência relativamente alta de vestígios
deste felino em estradas pouco utilizadas se dá mais pelo seu costume de usá-las com freqüência
para transitar, por seu peso (a pegada imprime bem) e por deslocar-se por áreas relativamente
extensas em curtos períodos, do que pela sua abundância na área. Uma pessoa pouco preparada
pode facilmente traduzir equivocadamente estes vestígios como alta densidade de animais.
A freqüência de registros de pegadas de puma na área dos Parques foi de 0.03 vestígios por
quilômetro. A título de comparação, foram obtidas freqüências de 0.07 registros por quilômetro em
uma área mista de plantio de Pinus spp. e floresta nativa no Paraná, onde os pumas foram
registrados principalmente aos pares. Considerando os pares de pegadas como eventos únicos a
fim de facilitar a comparação, e considerando que pares são transitórios, a freqüência do Paraná
seria de 0.05 por quilômetro.
Na segunda parte da AER foram obtidas informações sobre ataques a rebanhos em diferentes
pontos.
Apesar da grande capacidade da espécie para deslocamento e conseqüente recolonização de
novas áreas, o trânsito do puma pode estar sendo afetado no Sul do Brasil pela fragmentação de
ambientes e pelo abate do felino em fazendas de criação agropecuária. Mazzolli & Ryan (1997)
encontraram diferenças significativas no tamanho de crânios das populações do Sul e Sudeste do
Brasil, que distam apenas 500 km entre si, indicando que as taxas de imigração são baixas o
suficiente para permitir que características peculiares desenvolvam-se independentemente nas
duas populações.
Pumas têm sido abatidos no planalto ao sul, nas localidades de Tainhas e Josafás (Mazzolli et alii,
1997, 2002a), a Oeste e a Norte (Santos, 2001), no entorno dos Parques. A Leste sua distribuição
termina ao pé das enconstas florestadas, já que a planície quaternária não lhe oferece ambiente.
Abates também foram registrados no planalto ao Norte além do entorno imediato dos Parques, em
Jaquirana, Bom Jesus (Mazzolli et alii, 1997, 2002a) e São José dos Ausentes (Mazzolli, obs.
pes.). Estas baixas ilustram os empecilhos à viabilidade da população de pumas na área, cujos
canais de deslocamento são interrompidos pela caça em fazendas pecuárias.
7 - Lobo-guará Chrysocyon brachyurus
As evidências secundárias da presença de lobo-guará dentro dos limites do Parque são escassas,
talvez insuficientes para afirmar de forma incontestável que a espécie ocorra no local. Se, no
entanto, estas evidências forem consideradas suficientes, a espécie deve ocorrer em densidades
baixíssimas, inferiores àquelas de outras ameaçadas e de maior porte, como o puma e o veadocampeiro. Uma prova disto foi o registro em várias partes dos Parques da ocorrência destas duas
espécies nesta AER, por entrevista e por vestígios.
O lobo-guará, no entanto, não foi registrado de forma alguma, exceto por entrevistas na localidade
de Potreiro Velho, na Fazenda Ritter, e em Tainhas, na Fazenda da Unidos S.A, no entorno Sul
das Unidades de Conservação. A confirmação da ocorrência de uma população justificaria um
esforço para facilitar o repovoamento dos Parques a partir dali.
As porções do entorno ao Norte e norOeste dos Parques são locais que deveriam ser
investigados para a existência de lobos, já que foram registrados inequivocamente por Mazzolli &
Da-Ré (1988) para a área de Bom Jesus. Da mesma forma que ao sul, seria justificado o esforço
de procurar recolonizar os Parques com possíveis imigrantes do norte.
8 - Veado-bororó Mazama nana
Considerado criticamente ameaçado no Rio Grande do Sul, foi registrado em apenas três pontos
da AER, todos por entrevistas. Têm hábitos basicamente florestais (Duarte, 1997), daí a
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dificuldade de estimar adequadamente o seu número populacional. Além disso, é uma espécie de
tamanho pequeno e por isso pode passar desapercebido em transecções visuais.
9 - Veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus
Na primeira fase desta AER (Mazzolli, 2002a), a freqüência do veado-campeiro, estimada com
base na taxa de encontro de rastros em um total de 12.9 km transeccionados, foi de 0.16 por
quilômetro linear, bem distribuídos por toda a extensão dos Parques. Esta abordagem foi
considerada com cautela tendo em vista haver a possibilidade de confundir rastros de Mazama
americana e O. bezoarticus devido ao tamanho semelhante.
Na segunda fase da AER, portanto, foi empregada uma segunda abordagem para controle e
calibragem das estimativas feitas na primeira fase, que consistiu em percorrer 36 km de
transecções buscando visualizar veados-campeiros. O resultado foi uma visualização e uma
densidade estimada de 0.2 animais por km2, considerando que a visibilidade foi reduzida nos
campos para (presumidamente) 150 metros, devido a ondulações e a presença de capões de
floresta.
As estimativas, usando métodos diferentes, resultaram muito próximas, acenando para a
possibilidade de que as observações são consistentes. Apesar do pequeno esforço amostral nas
duas abordagens e da possibilidade de erros na amostragem, estes resultados merecem ser
considerados para o propósito do Plano de Manejo.
Outro tipo de controle que pode corroborar as estimativas, ainda que vagamente devido ao baixo
número amostral, diz respeito a entrevistas com antigos moradores das imediações dos Parques,
os quais relatam que no passado estes cervídeos eram comuns, podendo ainda ser visualizados
nos campos com mais freqüência.
Uma compilação de oito estudos de densidades de veado-campeiro, por Merino et alii (1997)
resultou em uma variação de 0.33 a 2 indivíduos por km2 (x=0.9, SD=0.45). A densidade dos
veados-campeiros, de 0.16 a 0.2 por km2, pode ser considerada baixa. Estas informações,
associadas a informações de entrevistas, sugerem um panorama no qual a população tem sofrido
um processo histórico de declínio.
Para consolidar estas informações, a flutuação em torno da densidade presumida de veadoscampeiros dos Parques foi simulada usando o aplicativo Vortex (Lacy, 1993). A área total de
ambientes adequados para o veado-campeiro dentro dos limites dos Parques foi calculada em
108 km2 (Figura
3.2.8-4). De acordo com esta densidade presumida e com base nas
transecções, a população dos Parques deve variar entre 17 e 22 animais.
No entanto, para gerar simulações de viabilidade são necessárias informações de produtividade e
sobrevivência por faixa etária. Os únicos dados que foram encontrados na literatura sobre taxas
de sobrevivência de veados-campeiros são incompletos para o primeiro ano de vida
(Leeuwenberg, 1995). Nos demais anos, a população foi explorada a ponto de comprometer sua
viabilidade a curto prazo, e portanto imprópria para servir como modelo.
Portanto, a informação da sobrevivência de veados para o primeiro ano de vida utilizada para a
simulação (de 70%) foi extraída da tabela de vida em Jensen (1996). Apesar de ser de uma
população de veados da espécie Odocoileus virginianus
e sofrer efeitos da caça que
notoriamente interferem no crescimento populacional, estes efeitos não inviabilizariam a
sobrevivência da população, pelo menos a curto prazo. O parâmetro taxa de sobrevivência para
adultos utilizado na simulação foi de 90%, exageradamente alta se comparada com a tabela de
vida em Jensen (1996), que foi em média de 51%, e mais alta ainda se comparada com a de
Leeuwenberg (1995).
Ainda assim, a estimativa de sobrevivência da população local foi de apenas 40 anos. Utilizando
taxas de sobrevivência de 80%, com 20% de variação ambiental, a viabilidade da população cai
para 20 anos. Entretanto o modelo não incorpora qualquer tipo de migração - a possibilidade de
imigrantes auxiliaria a sobrevivência, e esta é uma expectativa que não deve ser alimentada. Com
base na rápida inspeção que foi feita na área do entorno além do entorno imediato, presume-se
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que a taxa de imigração seja baixa, talvez insuficiente para deter uma tendência de declínio
populacional.
Os parâmetros utilizados para gerar a projeção da viabilidade e o gráfico de projeção podem ser
observados na figura 3.2.8-4.
Figura 3.2.8-4: Gráfico da variação populacional média de Veado-campeiro nos Parques
Nacionais de Serra Geral e Aparados da Serra projetada pelo aplicativo Vertes com base
nas estimativas populacionais da AER (Mazzolli, 2002b)
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10 - Veado-pardo Mazama americana
Maior que Mazama gouazoubira, M. americana, também habita áreas florestadas, assim como
todos os cervídeos do gênero. O limite de distribuição austral desta espécie parece coincidir com
o das Unidades de Conservação avaliadas (Emmons, 1990). É considerado em perigo no Rio
Grande do Sul.
Tem um rastro de tamanho semelhante ao do veado-campeiro, e pode ser confundido facilmente,
sobretudo na área dos Parques, onde muitos ambientes de floresta são entremeados com campo
e onde as duas espécies coexistem.

3.2.9

Avaliação dos resultados

Os resultados obtidos com a aplicação da metodologia referente à Avaliação Ecológica Rápida
são considerados amplamente satisfatórios, sob a ótica dos estudos referentes a vegetação, na
medida em que proporcionaram um substancial conhecimento sobre os aspectos sócio-ambientais
existentes na área dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.
O intensivo reconhecimento feito a campo, aliado à sistematização dos dados obtidos, atingiu um
nível adequado para a aquisição, análise e interpretação das informações necessárias para o
entendimento dos aspectos estruturais e dinâmicos das formações vegetacionais presentes na
área das UC’s, bem como dos processos de intervenção antrópica registrados sobre estas
formações.
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Os resultados demonstraram que apesar da significativa interferência humana sobre os ambientes
naturais, acarretando alterações de ordem estrutural e funcional, conservam-se características
peculiares e de suma importância para a manutenção destes ambientes, com extensões
significativas de áreas sem ou quase nenhuma modificação por ações antrópicas.
Estes aspectos de conservação são verificados nos relitos de Floresta Ombrófila Densa de caráter
primário encontradas nas porções mais profundas e íngremes dos cânions, os quais
possivelmente devem abrigar significativo número de espécies da flora e da fauna. Fato este que
pode ser estendido para as áreas com Vegetação Rupícola, formação vegetacional extremamente
adaptada às condições edáficas dos paredões e que concentra certa quantidade de espécies
endêmicas, que sofrem muito pouco ou quase nenhum impacto dada a sua inacessibilidade.
Em relação à formação Alto-montana da Floresta Ombrófila Mista, os remanescentes com alto
grau de conservação estão muito pouco representados, devido ao intenso uso do Planalto dos
Campos Gerais que remontam dos períodos de colonização do estado do Rio Grande do Sul.
Apesar dos inúmeros fragmentos intensamente explorados pela extração madeireira e pela
pecuária, observam-se alguns núcleos bem representativos como é o caso das florestas nas
bordas do cânion Itaimbezinho e das florestas da Reserva da Cambará Celulose, configurando-se
num extenso e significativo corredor florestal em direção ao rio das Antas e deste para o Oeste do
Planalto dos Campos Gerais. Entretanto, estas florestas encontram-se praticamente desprovidas
de indivíduos de grande porte do pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia, representados por
muitos indivíduos de pequeno e médio porte, assim como outras espécies de interesse madeireiro
características destas florestas, como é o caso do guaperê Lamanonia speciosa e da imbuia
Ocotea porosa, esta muito rara na região.
Deve-se incluir entre os ambientes naturais bem conservados e representativos, encontrados no
interior dos PNs e entorno, os Campos Turfosos, os quais, apesar da intensa utilização dos
Campos Secos e Campos Rupestres, não demonstram evidentes impactos. Por se constituírem
sobre um substrato aquoso muito denso formado por Sphagnum spp., o gado parece evitar estas
áreas sob risco de atolamento. A queimada dos campos também parece não afetar de forma
significativa estas formações, extinguindo-se nas margens úmidas destas.
Na Serra Geral, apesar da intensa fragmentação das áreas florestais pelos cultivos de banana,
pastagens e silviculturas, os remanescentes secundários apresentam importantes áreas em
estádios avançados. No entanto, a exploração madeireira desenfreada que ocorreu até meados
de 1960 reduziu drasticamente a quantidade de indivíduos arbóreos de grande porte,
pertencentes às espécies de interesse pela qualidade da madeira, como é o caso da peroba
Aspidosperma olivaceum, da canela-preta Ocotea catharinensis, do cedro Cedrela fissilis, da
canjerana Cabralea canjerana e de outras espécies de Lauraceae e Myrtaceae, principalmente.
Outro aspecto de relevância a ser considerado é a falta quase completa das espécies de
Orchidaceae de maior porte, representadas especialmente por Laelia purpurata e Cattleya
intermedia. A intensa procura por estas espécies para ornamento de jardins particulares e revenda
em floriculturas levou à sua diminuição populacional, sendo muito difícil atualmente encontrá-las
nos ambientes florestais.
Destacam-se ainda as expressivas populações do palmito-jussara Euterpe edulis, que outrora
também sofreram com a exploração desenfreada, sendo observadas diversas áreas com boa
regeneração desta espécie e outras com populações que parecem não terem sido exploradas,
representadas por indivíduos de todas as faixas etárias.
Do ponto de vista da Anurofauna, foram consideradas como de ocorrência certa para os Parques
Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, 53 espécies de anfíbios anuros divididos em 4
famílias, sendo que, como resultado do esforço em campo por ocasião da AER, foram
comprovadas a ocorrência de 37 espécies de anfíbios anuros, tendo sido coletadas e fotografadas
29 delas. As demais foram registros auditivos. Conforme está apresentado na tabela H1 (Anexo
11). A ausência de estudos de longo prazo não permite que se estime a suficiência dos PNAS e
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PNSG para a manutenção de populações de anfíbios, nem tão pouco, o real número de espécies
de anfíbios que ocorrem nestes parques.
Em relação a Avifauna a metodologia utilizada permitiu uma boa caracterização dos PNAS e
PNSG, obtendo-se resultados bastante satisfatórios. Embora alguns pontos tenham ficado subamostrados, em razão da amostragem em horário de pouca atividade das aves ou do curto
período de permanência, o número de espécies registradas é bastante expressivo, possibilitando
estabelecer com segurança e embasamento alguns padrões de distribuição das aves no PNAS e
PNSG. Estes dados mostram ainda a significância e importância destas UC’s para a conservação
de aves no Sul do Brasil, pois nelas estão presentes aves associadas às formações vegetais da
região geomorfológica da Planície Costeira, da região geomorfológica do Planalto das Araucárias
e do ecótono formado por ambas. Cabe ainda ressaltar que o número de espécies ameaçadas de
extinção citadas para o PNAS e PNSG é bastante expressivo, atingindo a marca de 56, se
considerarmos a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul (Marques et
alii, 2002) e a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do IBAMA (Bernardes et alii, 1990).
A ausência de registros durante os trabalhos de campo da AER, de algumas destas espécies
ameaçadas de extinção, citadas em referências bibliográficas para a região, indica que
provavelmente suas populações no PNAS e PNSG sejam bastante reduzidas e que há
necessidade de maiores investigações no sentido de determinar o “status” local destas espécies.
Entre elas pode-se citar a jacutinga Pipile jacutinga, o papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea, o
gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus, o araçari-banana Baillonius bailloni, o araçaripoca
Selenidera maculirostris, e o pica-pau-rei Campephilus robustus.
Entre as espécies ameaçadas de extinção, e que foram registradas durante a AER, a maioria
parece contar com recursos suficientes para sua sobrevivência e perpetuação nas áreas do PNAS
e PNSG, o que garantiria sua conservação na área a médio e longo prazo. No entanto, são
necessárias pesquisas aprofundadas sobre a biologia destas espécies, a fim de determinar seus
hábitos e suas reais necessidades na região. Estes estudos devem contemplar as áreas de
entorno e zona de amortecimento, com o intuito de verificar eventuais movimentações ou
pequenos deslocamentos sazonais das espécies, em razão, por exemplo, da busca de recursos
alimentares.
Em termos gerais, a área do PNAS situada no planalto aparenta estar em bom estado de
conservação, indicado pela presença de espécies ecologicamente exigentes, como o papagaiocharão Amazona pretrei, o gavião-pato Spizastur melanoleucos e a águia- cinzenta
Harpyhaliaetus coronatus.
Em relação aos mamíferos, alguns ajustes metodológicos foram necessários de forma a se
elaborar um quadro comparativo entre os sítios investigados. Como exposto em Mazzolli (2000a),
na AER o tempo de campo é inadequado para o emprego de técnicas que permitam a avaliação
completa e comparativa da diversidade e abundância entre todas as diferentes áreas dos Parques
utilizando os modelos convencionais de estudo de mamíferos, portanto não será possível
determinar relações de causa e efeito.
A abordagem empregada neste relatório, portanto, foi a de levantamento de hipóteses, a partir das
amostragens de espécies indicadoras, e do levantamento de estudos prévios na área de estudo.
Entrevistas foram empregadas como ferramentas coadjuvantes no processo de levantamento de
informações. As espécies ou grupo de espécies escolhidas como indicadores para este
levantamento são aquelas das quais obteve-se maior quantidade de vestígios para análise.
Não é possível comparar a composição das comunidades de mamíferos entre os sítios pelos
motivos descritos acima por resultar em uma avaliação tendenciosa e cientificamente inaceitável.
Apesar de não ser possível comparar a riqueza de espécies com todos os dados, conduziu-se
uma comparação de riqueza de espécies entre os sítios através de uma taxa de diversidade por
quilômetro, baseada na identificação de fezes. Não obstante a tentativa de gerar um índice
comparativo de riqueza, os resultados foram de pouca utilidade devido à baixa amplitude de
variação entres os sítios.
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Empregou-se a comparação da taxa de escavações por quilômetro como um índice adicional de
atividade e abundância de mamíferos.
Taxas de encontro de pegadas por quilômetro foram utilizadas para comparar abundância de
puma e veado-campeiro entre os sítios. O cálculo de riqueza de espécies com base em pegadas
não foi possível devido a diferenças de permeabilidade do solo entre os sítios. Novamente, o
esforço não foi suficiente para obter-se índices estatisticamente relevantes, ou seja, que provém
preferências e tendências e não sejam resultados meramente casuais. As metodologias e testes
empregados estão detalhados em Mazzolli (2000a).
Ainda que individualmente as metodologias quantitativas sejam insuficientes para uma avaliação
ambiental adequada, somando-se estas metodologias e aliando-as com a metodologia qualitativa,
é possível construir um panorama, ainda que incompleto, da situação dos ambientes para a
mastofauna em cada sítio, conforme pode ser visto no anexo 13. O conhecimento sobre as
necessidades ecológicas dos mamíferos registrados durante a AER, resultou na conceituação
comparada dos diversos pontos de acordo com sua capacidade de suporte (biomassa total de
mamíferos de uma área) presumível para as espécies de mamíferos que habitam as Unidades de
Conservação.
Nos vales dos cânions, os ambientes melhor conceituados foram aqueles próximos aos vértices,
que são também os pontos mais distantes das áreas antropizadas dos limites ao Leste dos
Parques. Apesar da capacidade de suporte nas encostas próximas ao vértice ser reduzida devido
à declividade e solo raso, o ecossistema ali encontra-se no seu clímax ou mais próximo dele do
que nas áreas mais baixas. Além disso, aparentemente há uma tendência de trânsito maior de
algumas espécies pouco abundantes que buscam áreas menos antropizadas e mais próximas aos
recursos do planalto, como no caso do bugio Alouatta fusca, da jaguatirica Leopardus pardalis, e
do puma Puma concolor.
No entanto esta generalização não se aplica a todas as espécies. Para as que têm preferências
por ambientes aquáticos, como a lontra Lontra longicaudis , os locais mais favoráveis, na região
dos vales são os mais próximos aos limites Leste dos Parques. De fato, esforços amostrais semelhantes empregados à montante e à jusante revelaram presença desta espécie apenas à jusante.
Ali há maior volume de água e menor declividade do terreno, criando condições para o
desenvolvimento de espécies das quais se alimenta. Nos terrenos mais baixos há também um
solo mais profundo, permitindo a construção de tocas com maior facilidade.
No planalto as áreas melhor conceituadas foram em geral as mais próximas dos penhascos. O
“corredor” é uma exceção a esta generalização. Há também uma tendência de situações melhores
a partir do desfiladeiro do Itaimbezinho em direção ao Sul, talvez em razão da menor altitude em
relação ao setor Norte, proporcionando o desenvolvimento de uma cobertura vegetal de estrutura
mais complexa.
Com relação a mastofauna, existe uma série de ações que precisam ser desenvolvidas para a
melhoria da qualidade ambiental dentro dos limites dos Parques de Aparados da Serra e Serra
Geral, que ao serem implementadas certamente terão efeito benéfico para a fauna local. No
entanto é importante frisar que a área dos dois Parques combinada é de apenas 275 km2,
insuficiente para assegurar a sobrevivência de espécies ameaçadas de mamíferos de maior porte
que ali habitam. Atualmente, sabe-se da necessidade de manter áreas conectadas para a
manutenção da viabilidade das populações de organismos com maior exigência de espaço.
Portanto, além das recomendações contidas neste relatório, com base nos resultados obtidos em
campo, é preciso enfatizar que o enfoque para mudanças de manejo dentro do limite dos Parques
deve ser também administrado com a visão voltada para a necessidade de expandir a
abrangência de salvaguarda dos organismos e comunidades silvestres além de suas fronteiras.
Para que isso ocorra, há instruções normativas legais gerais que, associadas àquelas que
normatizam especificamente as interferências no entorno dos Parques, servirão para fiscalizar e
monitorar parte dos eventos com potencial para produzir resultados negativos para a estabilidade
ecológica.
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No entanto a capacidade de monitoramento ambiental do órgão fiscalizador, particularmente no
entorno, é reconhecidamente pequena. Esta insuficiência é menos pelo contingente efetivo de
fiscais do que pela improbabilidade de implementação de políticas de conservação sem a
participação das comunidades locais. Um exemplo claro disto é o problema de ataques a
rebanhos, cuja conseqüência é o abate de pumas que ocorrem em densidades reduzidas na área
do Parque, e cuja problemática não se restringe apenas à eficiência da fiscalização. Por isto,
grande parte do esforço de regeneração da qualidade ambiental dentro dos limites dos Parques
pode ser obliterada se os Parques não servirem o propósito de educação ambiental,
principalmente das comunidades adjacentes, tentando atingir o objetivo de preservar as espécies
além das fronteiras das Unidades de Conservação.
A mastofauna, além de ser um componente fundamental da cadeia ecológica, é também um dos
grandes atrativos de um Parque, e pode ser utilizada como uma ferramenta para propagar a
importância das áreas conservadas no entorno. A melhor oportunidade para que isto aconteça é
quando os mamíferos são observados pelos visitantes, situação que é a mais propícia para atingir
o objetivo de passar informações de biologia e conservação das espécies. Para visualização das
espécies da mastofauna, entretanto, os animais devem existir em abundância considerável e
ficarem confortáveis na presença das pessoas.
Em resumo, com o aumento da capacidade de suporte das espécies da mastofauna através do
manejo adequado dentro dos limites dos Parques, talvez seja possível que os visitantes comecem
a ter contatos visuais mais freqüentes com as espécies da mastofauna, auxiliando a divulgar a
importância da preservação deste grupo faunístico.
Os resultados acusaram problemas claros e apontam para algumas medidas básicas a serem
tomadas para melhoramento da qualidade ambiental. Nesse sentido, estes resultados lograram
êxito.
Um dos problemas a serem considerados, e relevado em ampla escala, é a contaminação
biológica pelo tojo Ulex europaeus, o qual encontra-se amplamente disseminado pelo Planalto dos
Campos Gerais. Trata-se de uma espécie muito adaptada às condições edafo-climáticas da
região, comportando-se como uma espécie ruderal com potencial invasor e de difícil erradicação.
Contudo, o principal impacto sobre os ambientes naturais, campestres e florestais, do Planalto dos
Campos Gerais é a presença do gado bovino. Mesmo nas áreas mais preservadas situadas no
PNAS, como o Banhado Grande, o gado está presente, alterando os ambientes devido ao intenso
pisoteio da vegetação, tanto o sub-bosque das florestas com araucária, quanto os banhados e os
campos. A freqüência com que o gado foi observado no PNAS e PNSG indica que sua presença
está de tal forma arraigada na cultura local, que erroneamente a população local não atribui a ele
nenhum tipo de dano ao meio ambiente. É como se o gado fizesse parte da paisagem da Serra
Gaúcha.
E essas pressões não se dão apenas pelo pastejo do gado sobre os campos ou pela penetração
nos sub-bosques florestais, mas também pelo uso do fogo pelos pecuaristas, o que, além de
representar um profundo impacto ambiental pode assumir proporções catastróficas tal como
relatado para o ano de 1951, referente ao “grande incêndio”.
Para o cumprimento dos objetivos dos Parques Nacionais em questão é de suma importância a
erradicação total destes animais do seu interior e a definição de uma zona de amortecimento que
venha normatizar estas práticas e cumprir a importante função tamponante para estes impactos.
Indícios de caça predatória foram obtidos somente na baixa encosta do desfiladeiro Fortaleza, na
porção Norte do PNSG, onde havia um acampamento específico para esta finalidade. Não foram
encontrados nos pontos amostrados do PNAS e PNSG indícios de contaminação dos cursos
d’água. Sinais de deslizamento de encostas, causados por práticas agrícolas inadequadas, foram
constatados na média encosta dos cânions do Macuco e Curujão, embora existam vários pontos
suscetíveis a escorregamentos, em locais onde o plantio de banana atingiu terrenos com
declividade acentuada.
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Os sinais de corte seletivo de madeira encontrados ao longo da Vertente Atlântica, indicam que
as atividades ocorreram há pelo menos 20 anos e que na maioria dos locais a vegetação está se
recuperando. No planalto também não há sinais recentes de retirada de madeira.
Em suma, a área do PNAS, e principalmente do PNSG, apresenta vários problemas de
conservação que justificam ações de manejo a médio e longo prazo. Os trabalhos de campo
permitiram um bom conhecimento da área num contexto global.
Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, enquanto Unidades de
Conservação, apesar dos problemas observados, representam áreas de importância em nível
global para a manutenção de ecossistemas de alta biodiversidade, com inúmeras espécies
endêmicas, de ocorrência restrita e origens fitogeográficas diferenciadas, proporcionando a
conservação de uma amostra significativa da biota nacional, de interesse para a ampliação do
conhecimento humano e a evolução do conjunto da sociedade.

3.2.9.1 Análise intertemática dos dados da AER
Uma das principais vantagens na utilização da metodologia da AER consiste na oportunidade de
se analisar cada situação de forma interdisciplinar, aproveitando a estreita colaboração dos
especialistas envolvidos no processo. Dessa forma aspectos que não seriam normalmente
considerados em uma determinada área temática, sobressai em outra ganhando, portanto,
importância na avaliação final. Os dados na íntegra constam no relatório especiífico.

a) Categorização dos dados
Para que as diversas áreas temáticas pudessem contribuir de forma consistente, tiveram seus
dados temáticos categorizados e incorporados no SIG, de forma a possibilitar uma análise inicial.
Desta forma, foram definidas cinco categorias representativas da integridade ambiental segundo a
análise desenvolvida por cada área temática, onde os diversos ambientes, através da sua
representatividade nos pontos de observação, foram classificados em relação a sua constituição e
valência para cada tema estudado em: 1 = Excelente; 2 = Bom; 3 = Regular; 4 = Ruim; e 5 =
Péssimo.
Os dados assim organizados referem-se às condições de preservação, integridade e riqueza de
espécies observadas em cada ponto. Este método facilita a interpretação dos dados em cada
ponto e permite fazer uma associação entre os mesmos.
A categoriação dos pontos de observação da AER, quanto aos resultados temáticos específicos,
são apresentrados, a seguir, através das figuras 3.2.9-1 a 3.2.9-4.
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Figura 3.2.9-1: Categorização dos pontos de observação da AER quanto a sua integridade ambiental em relação a vegetação
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Figura 3.2.9-2: Categorização dos pontos de observação da AER quanto a sua integridade ambiental em relação a anurofauna
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Figura 3.2.9-3: Categorização dos Pontos de Observação da AER Quanto a Sua Integridade Ambiental em Relação a Avifauna
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Figura 3.2.9-4: Categorização dos Pontos de Observação da AER Quanto a Sua Integridade Ambiental em Relação a Mastofauna
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b) Análise intertemática dos dados da AER por grupo e por sítio de investigação

Na tabela Tabela 3.2.9-1 apresenta-se uma síntese da categorização dos pontos de observação
em razão dos grupos e áreas temáticas organizados por sítio de investigação. Para melhor
visualização foram atribuídas cores para cada categoria, de acordo com a seguinte classificação:

1
2
3
4
5

Excelente
Bom
Regular
Ruim
Péssimo

verde
azul
amarelo
agenta
ermelho
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Tabela 3.2.9-1 - classificação dos pontos com base nas informações das várias áreas temáticas na avaliação ecológica rápida (aer).
coordenadas em utm zona 22j, datum sa69. legenda: excelente – 1; bom – 2; regular – 3; ruim – 4;péssimo –5.

1

6781934

604494 Cânion Corujão – entrada

01 03

1

6781311

604163 Cânion Corujão – pasto, bananal e formação secundária

01 04

1

6790808

604996 Cânion Macuco – pastagem

4

01 04a

1

6790512

604225 Cânion Macuco – mata ciliar

3

01 05

1

6790512

603749 Cânion Macuco – mata ciliar

3

01 10

1

6774812

598536 Cânion Malacara – fazenda a direita da entrada

3

01 12

1

6783158

609718 Represa do rio Tigre Preto - floresta

2

01 13

1

6779690

607893 Represa do rio Leão

4

01 14

1

6775041

599118 Cânion Malacara – entrada – floresta secundária

1

01 15

1

6787004

604552 Cânion Fortaleza – casa de baixo

3

01 16

1

6786774

604126 Cânion Fortaleza – margem esquerda do rio de Pedra

1

01 17

1

6787016

604074 Cânion Fortaleza – inflexão da trilha após o acampamento

2

01 17a

1

6786899

602923 Cânion Fortaleza – acampamento de baixo

2

01 26

1

6772684

601106 Lixão de Praia Grande

5

01 69

2

6790639

613733 Restinga

-

01 73

2

6789432

607563 Arrozal

-

3

4

MÉDIA FINAL

01 02

1

Média Fauna

604603 Cânion Corujão – Fazenda do Sr Joselino

Pontuação
Mastofauna

6781752

Pontuação
Avifauna

1

Pontuação
Anurofauna

01 01

Média
Vegetação

Pontuação
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

Fase

Ponto

Sítio

sítio 01 – Planície Litorânea e Cânions

1

2

2

2

2

2

3
4

-

4

3

5

4

3

3,5
4

3
4

4
3
3
3
2
4
1
3
1
2
2
5

5

5

2

3

-

3

-

2

3

3

4

3

-

3

4

-

3

5

-

3

3

-

3

3

-

-

3

2

2

3

-

1

3

-

5

5

4
3
2,5
3,3
3,5
4
3
3
3
2,3
2
5

4
3
3
3
3
4
2
3
2
2
2
5

-

4

-

-

4

-

-

4
4

4
4

3.2

3 (3,1)

3
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616208 Floresta de Planície da Escola Agrícola – brejo e arrozal

-

01A 68

2

6780268

615747 Restinga

2

01A 68a

2

6779878

615415 Restinga

-

01A 70

2

6781500

615215 Restinga

-

MÉDIA FINAL

6779026

Média Fauna

1

Pontuação
Mastofauna

01A 11a

4

3,5
4
3
3
4

3
4
3
3
4

3.5

3 (2,75)

Pontuação
Avifauna

2

Pontuação
Anurofauna

615931 Floresta de Planície da Escola Agrícola

Média
Vegetação

6775483

Fase

1

Ponto

01A 11

Sítio

Pontuação
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

sítio 01A – Setor Nordeste da Planície Litorânea

2
2
-

-

3

-

4

4

-

3

-

-

3

-

4

-

-

2

598605 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, sec., eucalipto

3

02 07a

1

6771869

598563 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, mata secundária

3
2

02 08

1

6770965

597775 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul

02 08a

1

6771381

596984 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul – bracatingal

2

02 09

1

6771260

595763 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, divisa do PN

2

02 27

1

6772067

594619 Borda do Planalto – Posto da Receita Estadual (ICMS/RS)

2

02 71

2

6769681

601944 Praia Grande – Subúrbios

-

MÉDIA FINAL

6771789

Média Fauna

1

Pontuação
Mastofauna

02 07

4

4,3
3,3
4
3
4
3
2
5

4
3
4
3
3
3
2
5

3,5

3 (2,95)

Pontuação
Avifauna

3

Pontuação
Anurofauna

600196 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, floresta secundária

Média
Vegetação

6769439

Fase

1

Ponto

02 06

Sítio

Pontuação
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

sítio 02 – Eixo Praia Grande – Cambará do Sul

3
3
3
2
2
2
2
-

5

4

3

3

4

-

-

-

2

-

-

4
4
4

2

2

4

-

2

2

5

-

-

2,4
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592172 Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi

3

03 18b

1

6769125

591959 Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi

3

03 19

1

6768835

591501 Cânion do Itaimbezinho – meia encosta

3

03 20

1

6768933

589984 Cânion do Itaimbezinho – “cotovelo”

1

03 21

1

6769150

594452 Cânion do Itaimbezinho – rio do Boi, divisa do PN

4

03 22

1

6764248

585306 Cânion Faxinalzinho – entrada

3

03 22a

2

6764377

585040 Cânion Faxinalzinho - margem direita rio

2

03 23

1

6765863

585125 Cânion Faxinalzinho – encosta esquerda em relação ao rio

2

03 23a

1

6765601

585066 Cânion Faxinalzinho – mg esquerda do rio Faxinalzinho

2

03 24

1

6758781

588247 Cânion Josafaz

4

03 25

1

6758456

587813 Cânion Josafaz

3

03 65

2

6769935

591078 PNAS – cânion Itaimb. PIC Rio Boi

-

03 66

2

6770094

593245 PNAS – cânion Itaimb. PIC Rio Boi

-

MÉDIA FINAL

6769206

Média Fauna

1

Pontuação
Mastofauna

03 18a

3

2,3
3
3
1,5
1
3,5
3
2,5
2
2,5
2
2
2

3
3
3
2
1
4
3
2
2
2
3
3
2
2

2,3

2 (2,5)

Pontuação
Avifauna

3

Pontuação
Anurofauna

592549 Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi

Média
Vegetação

6769258

Fase

1

Ponto

03 18

Sítio

Pontuação
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

sítio 03 – Setor SudOeste da Planície Litorânea e Cânions

3
3
3
3
1
4
3
2
2
2
4
3
-

2

2

-

-

3

-

-

3

-

2

1

-

1

1

-

4

3

-

3

3

-

-

-

2

-

3

-

2

2

-

3

2

-

-

2

-

2

-

-

2

-

2,7
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Pontuação
Mastofauna

Média Fauna

MÉDIA FINAL

3

3

Pontuação
Avifauna

2
3
2
2
2
3
3
3
2
4
3
4
4
3
3
3
3
3
4

Pontuação
Anurofauna

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,3
2,5
2,5
2,5
3
3,3
4
3,6
3
3
2,3
2,5
2,5
3

Média
Vegetação

3

Pontuação
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

Fase

Ponto

Sítio

sítio 04 – Setor Central do Planalto - Itaimbezinho

1

-

2

-

2

3

-

2

3

-

3

2

-

3

2

3

2

2

3

-

2

3

-

2

-

2

3

-

3

3

3

3

4

3

4

4

4

3

4

-

2

4

-

-

3

2

2

3

2

-

3

2

-

3

4

1
3
2
1
2
3
2
5
2
4
5
3
4
4

-

3

3

3

3

-

3

3

04 34

1

6773536

585490 Banhado Grande – campo úmido

04 35

1

6773064

585599 Banhado Grande – campo úmido x floresta de araucária

3

04 36

1

6777167

584838 Banhado Grande – floresta de araucária – estrada do crespo

2

04 42

1

6775791

589489 Itaimbezinho – corredor ecológico sentido N – S

1

04 43

1

6776133

588946 Itaimbezinho – corredor ecológico sentido N – S

2

04 45

2

6773660

588093 Itaimbezinho - trilha cotovelo

3

04 45a

2

6773707

588204 Itaimbezinho - trilha cotovelo - alagado

-

04 45b

2

6773556

587897 Itaimbezinho - trilha cotovelo - alagado

-

04 46

2

6774117

589905 Itaimbezinho - campo turfoso/vértice

2

04 47

2

6774154

589562 Itaimbezinho - centro visitantes

5

04 48

2

6778840

586017 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo

2

04 49

2

6779235

585894 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo

4

04 50

2

6779448

584776 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo

5

04 50a

2

6779457

585032 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo

-

04 51

2

6779938

580265 Limite PNAS- margem rio Camis as

3

04 52

2

6772973

587663 PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo

4

04 52a

2

6773180

587712 PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo - lagoa

-

04 52b

2

6773271

587806 PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo - alagado

-

04 53

2

6780660

590816 zona interrupção corredor florestal

04 54

2

6779883

589118 zona interrupção corredor florestal
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589627 PNAS - floresta Faz. Marçal

2

04 57

2

6772500

588698 PNAS - floresta Faz. Marçal

1

04 58

2

6773069

589405 PNAS - floresta Faz. Marçal

1

04 59

2

6772495

584473 PNAS – torre observação Camisas - lagoa

2

04 59a

2

6772217

584622 PNAS – torre observação Camisas

2

04 60

2

6770980

585978 PNAS – campo turfoso (próx. borda)

1

MÉDIA FINAL

6772794

Média Fauna

2

Pontuação
Mastofauna

04 56

2

2,3
2
2
2
2
2
-

2
2
2
2
2
2
1

2,6

3 (2,55)

Pontuação
Avifauna

1

Pontuação
Anurofauna

588929 corr. flor. - próx. Reserva Cambará

Média
Vegetação

6785735

Fase

2

Ponto

04 55

Sítio

Pontuação
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

sítio 04 – Setor Central do Planalto - Itaimbezinho

1
2
1
1
2
2
1

3

2

-

2

2

-

2

2

2

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

-

2,5

601065 Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco

2

04A 30

1

6784097

600832 Fortaleza – campo, borda do planalto

2

04A 31

1

6784273

601331 Fortaleza – mata nebular

2

04A 31a

1

6784276

601430 Fortaleza – mata nebular

3

04A 31b

2

6784225

601383 Fortaleza

-

04A 32

1

6784688

601600 Fortaleza – campo rupestre

3

MÉDIA FINAL

6789606

Média Fauna

1

Pontuação
Mastofauna

04A 29

Pontuação
Avifauna

2

Pontuação
Anurofauna

600392 Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco

Média
Vegetação

6789191

Fase

1

Ponto

04A 28

Sítio

Pontuação
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

sítio 04A – Setor Nordeste do Planalto - Fortaleza

2
2
2
2
3
3

-

4

3

-

2

3

-

2

2

3

2

3

-

-

3

3

-

-

-

-

3

3,5
2,5
2
3
3
3
3

3
2
2
2
3
3
3
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598442 Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco – Pinus

5

04A 67

2

6783816

597682 PNSG – Pedra do Segredo

3

04A 72

2

6784295

593393 Alagados no "corredor"

-

MÉDIA FINAL

6788124

Média Fauna

1

Pontuação
Mastofauna

04A 44

3

2,3
4
3

2
5
3
3

2,8

3 (2,7)

Pontuação
Avifauna

2

Pontuação
Anurofauna

597486 Fortaleza – floresta de Araucaria

Média
Vegetação

6782331

Fase

1

Ponto

04A 33

Sítio

Pontuação
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

sítio 04A – Setor Nordeste do Planalto - Fortaleza

2
5
3
-

2

2

-

5

3

-

-

-

3

-

-

2,6

6767951

05 38a

1

6768045

583728 Setor Sul – alto do Faxinalzinho – floresta de araucária

4

05 39

1

6767818

581935 Setor Sul – campo úmido

3

05 40

1

6770312

579035 Setor Sul – ecótono campo úmido x campo cultivado – trevo

3

05 40a

2

6771132

578750 próximo limites PNAS e PNSG

-

05 40b

2

6772597

578167 lagoa próxima a estrada

-

05 41

1

6763287

582151 Setor Sul – floresta de araucária – próximo ao peral

2

05 41a

1

6763332

582755 Setor Sul – floresta de araucária

1

05 61

2

6767659

584095 PNSG – descida canion Faxinalzinho

-

MÉDIA FINAL

1

Média Fauna

3

05 38

583729 Setor Sul – alto do Faxinalzinho – floresta de araucária

Pontuação
Mastofauna

4

Pontuação
Avifauna

584786 Banhado Grande – floresta de araucária – estrada do crespo

Pontuação
Anurofauna

6777099

Média
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

Fase

1

Pontuação
Vegetação

05 37

Ponto

Sítio

sítio 05 – Setor SudOeste do Planalto – Faxinalzinho

4
3
4
3
3
2
1
-

-

-

3

-

2

2

-

-

1

-

4

3

-

3

4

-

3

4

2

-

4

-

2

2

-

-

2

-

2

-

3
2
1
3,5
3,5
3,5
3
2
2
2

4
3
3
3
3
4
3
2
2
2
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584375 PNSG – descida cânion Faxinalzinho

3

05 64

2

6767514

584511 PNSG – descida cânion Faxinalzinho

4

MÉDIA FINAL

6767599

Média Fauna

2

Pontuação
Mastofauna

05 63

-

2
2

2
3
3

2,5

3 (2,7)

Pontuação
Avifauna

2

Pontuação
Anurofauna

584195 PNSG – descida cânion Faxinalzinho

Média
Vegetação

6767535

Fase

2

Ponto

05 62

Sítio

Pontuação
Vegetação

Nome do Ponto

Longitu-de
(UTM)

Latitude (UTM)

sítio 05 – Setor SudOeste do Planalto – Faxinalzinho

2
3
4

-

2

-

-

-

-

-

2

2,9
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b1) Análise da categorização intertemática por grupos
O agrupamento por temas, conforme dito anteriormente, permite atribuir pesos iguais a cada
grupo, ao invés de a cada tema em separado. Esta análise considera os grupos temáticos
compostos pela vegetação e pela fauna como tendo “peso” ou importância equivalente.
Desta forma, foram definidos os seguintes Grupos Temáticos, com os respectivos temas
que os compõem:
•

Vegetação;

•

Fauna Terrestre e Semi-aquática;

•

Herpetofauna;

•

Ornitofauna; e

•

Mastofauna.

b.1.1) Interpretação da pontuação da vegetação
Os dados de vegetação foram analisados considerando-se que este tema deve ser tomado
como um parâmetro básico no qual outras áreas temáticas devem se apoiar, e tendo-se
como premissa ser o estado da vegetação como fundamental na avaliação do estado de
conservação dos ecossistemas. Sendo assim, estes dados foram avaliados
independentemente dos outros (considerando-se somente este tema), assegurando-se que
o tema vegetação, constitui-se, de per sí, um grupo temático na avaliação interdisciplinar
das categorias.
Na análise dos dados observou-se que a maior parte dos pontos foi classificada como sendo
Classe 2 – Boa (26 pontos), seguindo-se as Classes 3 – Regular (25 pontos) e Classe 1 –
Excelente (11 pontos). Quanto a pontos deficitários em relação à conservação da
vegetação, identificaram-se 11 categorizados como Classe 4 - Ruim - e quatro pontos para
Classe 5 – Péssima.
Esses resultados, mesmo que pontuais, mostram que os ambientes florísticos dos Parques
e seu entorno se encontrarem relativamente em estado regular a bom de preservação,
observando-se áreas de degradação significativa. De forma similar, salienta-se que apesar
de serem relativamente poucos os pontos de observação que foram categorizados como em
Péssimo estado de conservação (quatro pontos), existem somente 11 pontos categorizados
como Excelente.
Um aspecto digno de nota é que nos sítios 1, 3, 4 e 5 os pontos apresentam uma
alternância em sua categorização, distribuindo-se de forma aleatória entre si, o que pode ser
interpretado como um indicador de que a maior parte dos ambientes se encontra
fragmentada, formando um mosaico com diferentes graus de conservação para um mesmo
ambiente em um mesmo local. Isto demonstra claramente uma disfunção dos fragmentos
dos biomas analisados enquanto formações vegetacionais bem estruturadas, possibilitando
a ocorrência de corredores naturais de dispersão faunística, o que indica a necessidade de
recuperação da funcionalidade destas formações nos pontos onde apresentam “status” ruim
ou péssimo. Em relação a situação apresentada pela vegetação ocorrente no sítio 4, é nítida
a possibilidade de poder contar-se com um corredor florestal funcional da Floresta Ombrófila
Mista em razão a boa pontuação que esta formação recebeu neste sítio, apesar de alguns
pontos como o 47, o 54 e o 53 apresentarem pontuação entre regular e péssimo por
estarem situados próximos às estradas que cortam esta formação, merecendo um
tratamento especial quando da recuperação das áreas para restituir a funcionalidade deste
potencial corredor. Uma das providências a ser adotadas diz respeito à recuperação da
vegetação de forma tal que as estradas de média e baixa circulação não se constituam em
agentes de instalação e agravamento do efeito de borda na vegetação de sua área marginal
contígua (p. ex. com as copas das árvores de ambas as margens se tocando e sombreando
as estradas). A alta oscilação da pontuação no sítio 1, no que concerne à Floresta Ombrófila
Densa de Terras Baixas e Sub-montana, é reflexo de sua elevada fragmentação
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principalmente oriunda de causas antropogênicas, como as plantações de banana e
desmate para obtenção de lenha.
O sítio 1A, onde ocorre uma distribuição homogênea na categorização dos pontos, por
estarem situados em um mesmo remanescente de Floresta Ombrófila Densa de Terras
Baixas, apresenta um estado de regular a deficiente de conservação, indicando claramente
tratar-se de uma área que, apesar de protegida, mostra deficiências de manejo, como o fato
de abrigar atividades como a bubalinocultura em sua reserva legal.
Os sítios 2 (Estrada Cambará - Praia Grande) e 4A (Fortaleza) apresentam formações
florestais situadas entre pontuações 2 e 3, indicando que a vegetação encontra-se com
“status” entre bom e regular de conservação. O sítio 2 deve esta situação ao fato de estar
situado em grande parte no interior das UC’s e na encosta do planalto. O sítio 4A teve
pontuação elevada em razão das formações protegidas do interior do Parque em
contraposição à pontuação baixa (5) que obteve o ponto 44, situado no interior de uma
silvicultura de Pinus spp.
Essa situação geral leva a recomendar que estudos mais aprofundados sobre a localização,
extensão e natureza destes mosaicos sejam efetuados para que se entenda melhor a
natureza e a evolução dos distúrbios florísticos observados.
b.1.2) Interpretação da pontuação da fauna
A maioria dos pontos analisados sob a óptica da Fauna foi classificada como pertencendo à
categoria Classe 3 – Regular (38 pontos). Como Classe 2 - Boa (26 pontos) e Classe 4 Ruim (23 pontos) distribuem-se pontos de forma eqüitativa e significativa, restando para as
Classe 1 - Excelente e Classe 5 - Péssima dois pontos cada. Esta distribuição apresenta-se
como Gausiana, tendo como disposição geral o “status” de conservação regular da fauna.
Apresenta uma expressiva pontuação baixa, o que de certa forma é bastante preocupante já
que a região analisada seria, em tese, uma região com um maior nível de proteção em
razão da presença de UC’s.
Em uma primeira aproximação podemos aferir que esse grupo temático sofreu maiores
pressões decorrentes das atividades antrópicas, como desmatamento, modificação ou
alteração de habitats, alterações de drenagem para atender à rizicultura, pecuária extensiva,
queimadas (mesmo que controladas), atividades cinegéticas e de captura persistentes,
instalações de monoculturas, e outras de igual peso desenvolvidas na região. Isso pode ser
explicado em razão da suscetibilidade deste grupo com relação às atividades que não
afetam na integridade a estrutura da vegetação, mas podem eliminar toda uma parcela da
fauna. Exemplo disto é a permanência de gado no interior de áreas protegidas, que apesar
de manter uma boa parte da estrutura florestal, inviabiliza o sub-bosque como habitat para
várias aves como os formicarideos e os tinamideos. Outro fator a ser considerado é a
significativa pressão de caça a que alguns grupos ainda estão sujeitos.
Os fatores antropogênicos expostos, responsáveis diretos pelos impactos sobre a fauna, se
estivessem atuando em regiões onde as UC’s são mantidas em níveis satisfatórios de
proteção, contando com mecanismos de fiscalização sistemáticos e ostensivos, não
produziriam a consideravelmente baixa pontuação obtida por esse grupo temático na região
estudada. A deficiência na proteção das áreas das unidades de conservação situadas na
porção da planície litorânea e fundo dos cânions situados na porção nordeste, onde é
patente a ausência de postos de controle e fiscalização, sem dúvida é responsável pelo
incremento nos baixos níveis da pontuação. Deve-se ter em mente que uma baixa
pontuação de um grupo temático em um determinado ponto não quer dizer necessariamente
que haja ausência de "fauna", mas sim que as espécies indicadoras da integridade
ambiental deste ponto encontram-se ausentes ou presentes em números reduzidos.
Estes resultados indicam que a maioria dos pontos observados apresentou condições de
conservação de regulares a deficientes em relação à fauna. A classificação Regular de
vários pontos indica que foram observados freqüentes sinais de interferência ou distúrbio
onde, provavelmente, apresentaram algum sinal de não idoneidade. Este estudo, mesmo
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sendo generalizado, já aponta para a necessidade de se realizar outros mais aprofundados
no Parque, principalmente no que diz respeito à fragmentação dos habitats.
b2) Análise da categorização intertemática por sítios amostrais
Com base nas médias finais computadas na tabela 3.2.9-1, podemos ter indicativos da
integridade ambiental de cada ponto pesquisado. A média geral do sítio pode indicar, em
termos gerais, a tendência de manejo para o sítio.
A categorização dos pontos, dependendo de sua espacialização, além de servir de
indicativo para o desenho das zonas, mesmo que em alguns casos isso se torne inviável
pela distribuição não uniforme dos pontos, poderá orientar na definição de áreas
estratégicas.
A seguir são comentados alguns aspectos da análise intertemática por sítios de
investigação, que podem ser vistos no mapa das figuras 3.2-9-5, 3.2.9-5a e 3.2.9-5b,
apresentadas a seguir.
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Figura 3.2.9-5: Categorização dos Pontos de Observação da AER Quanto a Sua Integridade Ambiental - Média Geral
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Figura 3.2.9-5a – Categorização dos Pontos de Observação da AER Quanto a Sua Integridade Ambiental - Média Geral - Pontos
Interiores as UC’s
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Figura 3.2.9-5b – Categorização dos Pontos de Observação da AER Quanto a Sua Integridade Ambiental - Média Geral - Pontos
Externos as UC’s
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b.2.1) Sítio 01 – Planície Litorânea e Cânions
Este sítio apresenta uma coerência em relação à pontuação. Nas áreas de dominialidade
privada mantém uma pontuação extremamente baixa em relação à integridade ambiental
dos pontos analisados, variando do ruim ao péssimo. Nas porções mais interiores dos
cânions assume pontuações mais elevadas, entretanto não ultrapassando o índice de boa
integridade. Esse quadro era de se esperar uma vez que os interiores dos cânions estão nos
limites das UC’s. Mas quando comparados com áreas onde a fiscalização está presente,
como por exemplo as porções mais interiores do cânion do Itaimbezinho (sítio 3), verificasse que essa pontuação poderia assumir valores mais elevados em média.
O fator preocupante neste sítio corresponde à baixa pontuação (entre regular e ruim)
conferida aos pontos onde a conexão entre as formações florestais dos diversos cânions
poderia ser estabelecida (caso dos pontos 2, 3, 4, 10 e 73). Frente à intensa ocupação da
planície litorânea pela cultura do arroz e do fumo, a conectividade entre as florestas de
fundo de vale, entre os cânions, poderia ser estabelecida pela baixa encosta dos
contrafortes do planalto. Entretanto esta conectividade está em parte prejudicada pela
presença ali do cultivo da banana, razão da baixa pontuação verificada na avaliação.
Conforme comentado, a não homogeneidade em pontos tomados em formações florestais
entre os cânions e pontos de alta valência, conduz a indicativos de manejo no sentido de
restabelecimento de conectividade entre formações e remanescentes florestais, bem como a
uma maior fiscalização.
Há discrepância entre os valores atribuídos ao ponto 4 onde é dado um valor elevado pela
mastofauna, provavelmente atribuído pelo pesquisador (Mazzolli, 2003) em razão do
isolamento do ponto para algumas espécies como o puma Puma concolor.
b.2.2) Sítio 01A – Setor Nordeste da Planície Litorânea
Este sítio, corresponde a um dos poucos remanescentes da floresta de restinga da planície
litorânea. Essa floresta (fodt) está conservada (indicada pela avaliação boa da vegetação)
em razão da sua manutenção como reserva legal pela Escola Agrícola, que em parte a
utiliza em consórcio com a criação de búfalos. Apesar da boa pontuação para a vegetação,
os pontos analisados obtiveram baixos valores para a fauna em razão do uso desta floresta
e dos distúrbios decorrentes das atividades na área.
Desta forma conferiu-se um “status” regular para este sítio, onde os pontos atingiram
somente duas classes, a regular e a ruim. Isso indica que esta formação, enquanto isolada,
encontra-se funcionalmente comprometida.
Como medida de manejo indicada para essa parte do entorno, deve-se, através de contatos
com proprietários e com a própria Escola Agrícola, buscar uma estratégia para o
restabelecimento da conectividade desta área com as formações dos cânions Fortaleza e
Corujão, o que se dará provavelmente em longo prazo.
Apesar da composição satisfatória da vegetação (boa integridade para os pontos 11 e 68), o
fato deste remanescente encontrar-se fragmentado implica um comprometimento da
estrutura e composição faunística, razão pela qual para aves e mamíferos estes pontos
obtiveram pontuação bastante baixa (entre regular e ruim).
b.2.3) Sítio 02 – Eixo Praia Grande – Cambará do Sul
Esse sítio caracteriza-se pela elevada variação do gradiente altitudinal, partindo da planície
litorânea até o planalto. O trajeto definido pela estrada que liga Praia Grande a Cambará do
Sul é definido como o eixo longitudinal deste sítio que tem em seus extremos áreas de
domínio privado e em sua porção central áreas mais protegidas das UC’s. Serve também
como limite entre os PN de Aparados da Serra e Serra Geral
A maioria de seus pontos tem a integridade ambiental regular em razão da proximidade da
estrada. Mas via de regra a avaliação melhora na medida em que se sobe em direção ao
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planalto, onde o ponto de maior valor encontra-se na borda do planalto próximo ao Posto da
Receita Estadual (ICMS/RS) (ponto 27). Esta gradação nos valores, quando se sobe da
planície litorânea ao planalto, parece estar relacionada ao fato da estrada, como vetor de
perturbação, imprimir efeitos diferenciados em ambientes diferenciados, e na medida em
que se sobe ao planalto os ambientes florestais densos (FOD), mais susceptíveis a
distúrbios produzidos pela estrada, são substituídos por ambientes menos vulneráveis a
efeitos de borda, como os ambientes campestres.
Parte deste sítio encontra-se fora dos limites dos PNAS e PNSG e é passível de maior
fiscalização levando-se em conta a existência da estrada como vetor de perturbação, pois,
de forma geral, a pontuação não é coerente com as atribuídas a áreas protegidas. Exceção
feita ao ponto 27 onde a presença do Posto da Receita Estadual (ICMS/RS), com
mecanismos de redução de velocidade ("corrente") e pela sua própria presença "impondo"
uma redução de velocidade dos veículos, parece inibir ações que possam afetar a
integridade ambiental, como a redução de velocidade dos veículos, inibição de queimadas
criminosas, redução de poeira e ruído pela redução da velocidade. Estes eventos parecem
favorecer espécies campestres como o Cinclodes pabsti.
A discrepante pontuação de boa parte dos pontos categorizados como ruim pela
mastofauna (pontos 7, 7a, 8, 8a, 9 e 27) ocorre em razão do risco de atropelamento de
mamíferos, grupo faunístico bastante susceptível a esse impacto pela presença da estrada
sem mecanismos de sinalização e de redução de velocidade. (Mazzolli, 2002 e 2003)
b.2.4) Sítio 03 – Setor SudOeste da Planície Litorânea e Cânions
Esse sítio foi o que recebeu as pontuações mais elevadas. Atestando de forma bastante
incisiva que a presença dos PIC do rio do Boi e do Mampituba, situados estrategicamente
na entrado dos cânions Itaimbezinho e Faxinalzinho, influi decisivamente na eliminação ou
inibição de distúrbios.
O interior do cânion do Itaimbézinho obteve elevada pontuação com o ponto 20 (relativo ao
"cotovelo" do cânion) obtendo valor máximo, sendo excelente para a conservação em razão
do acesso difícil aos visitantes usuais. Pontos mais próximos da entrada do cânion,
próximos ao PIC obtiveram uma valoração mais baixa (regular) sem transição,
provavelmente em razão de distúrbios provenientes da visitação e da maior proximidade
com áreas antropizadas, onde se verifica a presença de efeitos de borda. Além destes
indicativos, a natureza secundária das formações florestais marginais ao rio do Boi, neste
setor, provenientes de alterações anteriores à formação do Parque, também contribui para
uma menor integridade ambiental quando comparada a setores menos alterados.
Já o cânion Faxinalzinho obteve em média valores mais elevados (bom), entretanto sem ter
nenhum ponto com valor máximo. Apesar de ocupado e sem pertencer aos PN o cânion do
Josafaz obteve valor regular na pontuação geral e apresentou-se bom para aves,
demonstrando algumas características que poderiam habilitá-lo para incorporação futura aos
limites do PNSG, dentre outras a presença de espécies importantes para a conservação
como Allouata fusca, Pecari tajacu e Mazama gouazoubira.
O ponto 24 apresenta valor baixo (ruim) para a vegetação pois é constituído basicamente de
ambientes antropizados o que não implicou em equivalente avaliação para os mamíferos
(bom) pela presença Alloata fusca, Pecari tajacu e Mazama gouazoubira, em razão de
ambientes e refúgios de bom nível de integridade nas proximidades.
b.2.5) Sítio 04 – Setor Central do Planalto - Itaimbezinho
Esse sítio localiza-se na área central dos PN, na porção Planaltina, e nele se concentra a
maior atividade de visitação e os serviços disponíveis das UC. Apesar da maior presença
institucional este sítio não apresenta uma homogeneidade em relação à conservação. Seus
diversos setores obtiveram valores distintos em relação à integridade ambiental. Esse
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quadro nos remete à constatação da ausência de uma estratégia unificada de manejo e
proteção, apesar da área relativamente pequena no que diz respeito à gestão.
O setor mais valorado deste sítio é o da Floresta da fazenda "Marçal" cujos pontos
apresentaram homogeneidade na pontuação, com média "boa" para todos eles. Ênfase
deve ser dada aos valores "excelente" dados pela vegetação, um forte indicativo para a
conferência do “status” de zona primitiva ou até intangível para esse setor.
Outro setor que obteve pontuação similar, embora ligeiramente diferente (apresentou uma
oscilação maior um de seus pontos obteve "regular" e outro "excelente") foi o chamado
"Banhado Grande", incluindo-se seus diversos ambientes, da Floresta Ombrófila Mista aos
Campos Turfosos e ambientes lênticos e lóticos da bacia de drenagem do rio Camisas. Esta
pontuação e consistência dos valores obtidos indica, ao menos, o “status” de zona primitiva
para esse setor. Somente não obteve uma melhor valoração em razão da presença de gado
no interior do PN, o qual deverá ser retirado, tendo esta ação como diretriz primordial de
manejo.
Os campos e formações florestais do setor referente a trilha do cotovelo do cânion do
Itaimbézinho apresentaram integridade ambiental regular, provavelmente em razão dos
distúrbios provenientes da visitação e uso públicos. Quadro preocupante pois conota uma
deficiência de manejo adequado. Remetendo a indicação de uma avaliação mais detalhada
de capacidade de carga da trilha. O ponto referente as proximidades do Centro de Visitantes
apresentou a mais baixa pontuação (péssimo) em relação a vegetação.
O setor a noroeste do PIC do Morro Agudo, conhecido como "chapéu", em razão do
desenho de seus limites, apresentou uma baixa pontuação (média "ruim") em razão de sua
não consolidação como UC e do alto grau de usos antropogênicos devido a sua situação
fundiária não resolvida. Por outro lado, a presença de uma concentração expressiva de
Xanthopsar flavus indica uma alta relevância para a UC.
Os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista situados no entorno ao Norte da UC, neste
sítio, apresentaram um bom potencial para a constituição de um "corredor ecológico" no
sentido Norte Sul, em razão da boa pontuação obtida.
Os pontos que apresentam maiores discrepâncias de avaliação neste sítios são os
correspondentes ao Centro de Visitantes (47) e o da trilha do Cotovelo (52). O primeiro
apresenta-se péssimo para a vegetação e regular para aves (devido à presença do
grimpeirinho Leptasthenura striolata (endêmica) que admite um certo grau de alteração
desde que ocorra a araucária. E o segundo, apesar de ruim para a vegetação, apresentou
ambientes como corpos d'água, capões etc, que estruturalmente mostraram-se eficientes
para abrigar elementos de interesse da fauna, como o veado Mazama guoazoubira e a
perereca Pseudis cardosoi .
b.2.6) Sítio 04A – Setor Nordeste do Planalto - Fortaleza
Este sítio corresponde a uma outra área de visitação nos altos do cânion Fortaleza. Apesar
da interferência de visitação em alguns pontos, como o 31 - formado por extensos
afloramentos rochosos de relevo íngreme e assumindo formas de escarpas acentuadas, em
meio a campos turfosos e limpos - houve expressiva pontuação, indicativo de majoração de
seu nível de proteção, devido à presença de elementos relevantes para a conservação.
Essa disposição de eventos; ambientes frágeis e de alta importância para a conservação,
atividades de impacto como a permanência e visitação sem ter uma avaliação precisa da
capacidade de carga e relativa facilidade de recuperação em razão de solos rasos, desde
que devidamente manejados, indica a necessidade urgente de ordenar as atividades de
visitação antes que a interferência assuma proporções que vão além do limite de
recuperação de ambientes frágeis.
Nesse sítio ocorre um setor cujas atividades são altamente preocupantes. Trata-se do
correspondente a área situada entre o cânion Fortaleza e o cânion do Macuco e diz respeito
à extensa cultura de Pinus sp. situada no entorno e ao manejo inadequado da retirada dos
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Pinus situados no interior do PN. Tiveram pontuação 5 ("péssimo") os pontos situados neste
setor, exceto para mastofauna, a qual obteve a pontuação regular em razão da presença do
puma Puma concolor e do veado-campeiro Ozotoceros bezoarticus, que se utilizam das
culturas de Pinus para abrigo.
b.2.7) Sítio 05 – Setor SudOeste do Planalto - Faxinalzinho
Sítio situado no extremo Sudeste do PNSG, mais particularmente nos altos do cânion do
Faxinalzinho, quando no interior da UC apresenta uma elevada pontuação em razão da boa
formação de suas florestas. Entretanto alguns pontos (pontos 63 e 64) neste setor obtiveram
a pontuação "regular" em razão da circulação furtiva de rebanhos bovinos, para a descida
da serra de forma a esquivar-se da fiscalização aduaneira, em uma antiga trilha aberta para
esta finalidade.
Entretanto, são as Florestas de Araucaria presentes nesta região que valoram a pontuação
deste sítio, visto sua importância do ponto de vista da conservação, principalmente as
situadas nos pontos 61, 62, 41 e 41A.
Os pontos 38a e 64 receberam baixa pontuação para a vegetação em razão da presença de
exóticas como o Petridium aquilinum e a Eryobotrya japonica e culturas de Pinus, que
estruturalmente podem ser ocupados pela mastofauna, a qual apresentou valor elevado
para estes pontos, principalmente em razão da presença de Mazama nana no ponto 38a e
pela possibilidade de utilização das culturas de Pinus como abrigo por grandes mamíferos.
b.2.8) Valoração da região para a conservação
O gráfico da figura 3.2.9-6 nos demonstra claramente o equilíbrio dos pontos analisados no
que diz respeito à integridade ambiental na região onde se localizam os parques e seu
entorno para a conservação. Seus atributos ambientais, da fauna, flora e habitats únicos,
associados a locais de difícil, acesso conferem elevada pontuação a cerca de 30% dos
pontos amostrados. Em contraposição cerca de 27% foram categorizados com baixa
pontuação. Há, entretanto a necessidade de atenção para cerca de 42 % dos pontos que
apresentaram pontuação regular.
Essa situação indica serem necessárias medidas de proteção na mesma intensidade que
medidas de manejo. Tal ponto de equilíbrio não é desejável para áreas protegidas onde
espera-se um deslocamento deste ponto de equilíbrio para valorações mais altas e não de
equivalência entre o número de pontuações "boas" e "ruins" e com um número tão elevado
de avaliações "regulares". Para uma área situada na região Sul do país, essa pontuação
confere a ela valor para a conservação, desde que seja majorado o seu nível protetivo e
resolvidos os problemas que impedem sua consolidação como uma Unidade de
Conservação.
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Figura 3.2.9-6 - Valoração da Região dos PNAS e PNSG
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A considerar somente o interior das UC’s, conforme apresentado na figura 3.2.9-6a,
percebe-se aproximadamente a metade dos pontos (49%) encontram-se categorizados
como Excelente e Bom, apesar da integridade excelente ser somente encontrada em 3%
dos pontos. Para unidades de conservação de uso indireto, contar com 43% dos pontos
classificados como regulares e 8% como ruim está abaixo do desejável, denotando
necessidade de manejo voltado à preservação e conservação dos recursos naturais.
Figura 3.2.9-6a - Valoração dos Pontos do Interior dos PNAS e PNSG

8%

0%3%
Excelente
Bom
Regular

43%

46%

Ruim
Péssimo

O gráfico apresentado na figura 3.2.9-6b, mostra claramente o nível de baixa integridade
ambiental dos pontos situados no entorno, reflexo de atividades e usos inadequados do
solo, a ponto de 39% dos pontos apresentarem categorização entre ruim e péssimo e quase
a metade (49%) atingir o nível regular. Esse quadro é preocupante e demanda ações
voltadas ao estabelecimento de parcerias com as comunidades e produtores no entorno no
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sentido de orientar a adoção de técnicas produtivas ambientalmente menos lesivas e de
estabelecer parcerias visando a conservação e proteção das UC’s.
Figura 3.2.9-6b - Valoração dos Pontos do Entorno dos PNAS e PNSG
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3.3 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA11
A intenção de proteger uma área de beleza cênica excepcional e de grande importância
ambiental na Região dos Aparados da Serra, foi descrita a partir das indicações do núcleo
de pesquisadores liderados pelo Pe. Baldoíno Rambo, já na década de 1940. Consolidado
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul em 16 de dezembro de 1957, através do
Decreto n.º 8.406, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 21 de
dezembro de 1957, fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação uma área
de 13.000 ha denominada como “núcleo inicial do Parque Nacional de Aparados da Serra”
em gleba de terras nos arredores do “Taimbezinho” tendo como limite as escarpas da Serra
Geral no Município de São Francisco de Paula, hoje emancipado como Município de
Cambará do Sul, divisa com o estado de Santa Catarina.
O Decreto Federal n.º 47.446, de 17 de dezembro de 1959, e publicado na mesma data no
Diário Oficial da União, cria o Parque Nacional de Aparados da Serra nos municípios de
Cambará do Sul no Rio Grande do Sul e Praia Grande em Santa Catarina, com uma
superfície estimada em 10.250 ha., bem como, indica para fins de desapropriação e
doações as terras e benfeitorias integrantes da referida área.
A Procuradoria Geral da República promoveu com base neste decreto, a partir da 07 de
maio de 1960, a ação de desapropriação de 3.500 ha. integrantes das glebas I, II, III, IV e V,
o que resultou em um processo que ainda tramita na Justiça Federal indefinido quanto à
totalidade das áreas adquiridas, pois vários fatos conclusivos e que estavam incluídos em
um terceiro volume que se encontra desaparecido no Poder Judiciário Federal. Pelos
registros constantes nos volumes judiciais disponíveis, entende-se que a união foi imitida de
posse em aproximadamente 40% destas, pelo menos, formalmente.
A publicação do Decreto n.º 70.296, de 17 de março de 1972, publicado no Diário Oficial da
União em 20 de março de 1972, alterou os artigos 1º e 2º do Decreto n.º 47.446,
11

As informações apresentadas neste item foram repassadas pelo NUC/IBAMA/RS e foram incorporadas na
íntegra.
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permanecendo a mesma superfície e descrição de poligonal, transferindo a
responsabilidade de desapropriação do anterior Serviço Florestal para o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e a administração para o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal – IBDF, integrantes do Ministério da Agricultura.
A ação de desapropriação pela União, resultou no ingresso judicial de proprietários pela
incorreção do prazo estipulado pelo decreto de desapropriação, resultando em aquisições
parciais de áreas que ficaram em “condomínio” com a União, e desta forma tramitam na
Justiça até os dias de hoje. Verifica-se que, nessa condição, a União é detentora de 80%
dos 1.900 ha integrante da área do Parque Nacional de Aparados da Serra.
O período entre 1980 e 1984, com base em um levantamento de detalhamento dos limites e
cadastramento de proprietários e ocupantes de áreas do Parque Nacional de Aparados da
Serra efetuado no ano de 1978, o IBDF promoveu a aquisição de 5.800 ha, através da
negociação direta com os proprietários, conforme valores estipulados pela VTN – Valor da
Terra Nua (INCRA), somando mais 45% de área de posse da União.
O Plano de Manejo e Desenvolvimento do Parque Nacional de Aparados da Serra, instituído
no ano de 1984, orienta para ampliação dos limites desta Unidade de Conservação. Este
fato culminou na publicação do Decreto n.º 531, em 20 de maio de 1992, publicado no dia
seguinte no Diário Oficial da União, criando o Parque Nacional da Serra Geral como
condição de continuidade para aqueles ecossistemas e dispondo de duas áreas, sendo uma
ao Norte e outra ao Sul do Parque Nacional de Aparados da Serra.
Na mesma data, foi igualmente publicado o Decreto de 20 de maio de 1992, que declara de
utilidade pública para fins de desapropriação as áreas 1 e 2 integrantes do Decreto n.º 531,
em 20 de maio de 1992, e as áreas constantes no Decreto n.º 70.296, de 17 de março de
1972.
O IBAMA foi imitido na posse de 14,04 % da área do Parque Nacional da Serra Geral em
processo de aquisição judicial no ano de 1997.
O Decreto de 21 de dezembro de 2000, que declara de utilidade pública para fins de
desapropriação as áreas 1 e 2 integrantes do Decreto n.º 531 em 20 de maio de 1992 e as
áreas constantes no Decreto Federal nº 47.446, de 17 de dezembro de 1959, alterado pelo
Decreto n.º 70.296, de 17 de março de 1972.
Com base neste decreto o IBAMA adquiriu 3,47% da área do Parque Nacional da Serra
Geral através de processo administrativo de aquisição direta no ano de 2000. Somente no
final do ano de 2002 o IBAMA, através de aquisição por processo administrativo tendo como
interveniente a Justiça Federal, adquiriu 8,16% da área do Parque Nacional de Aparados da
Serra, totalizando para esta Unidade de Conservação 70,38% de área adquirida. Somados
os percentuais de áreas adquiridas para os dois Parques Nacionais totalizam 40,36 ha.
Desta forma, os processos que tramitam em juízo cujas sentenças ainda não foram
proferidas, áreas com usucapião em cadastros cujo IBAMA possui parcela do imóvel
(condomínio), áreas devolutas a serem declaradas de propriedade da União, áreas de posse
por terceiros sem documentação e áreas já adquiridas que necessitam ações de
reintegração de posse, não foram quantificadas no momento por se tratar intensiva busca
documental nos cartórios locais, de propriedade jurídica, que somente serão resolvidas com
o desenvolver dos procedimentos de análise documentais dos títulos dominiais e outras
pesquisas fundiárias. Aliados a estes, novos valores a serem dotados em orçamento pela
União ou por Medidas Compensatórias Ambientais, retardam a conclusão da regularização
fundiária para estas Unidades de Conservação.
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3.3.1

Parque Nacional de Aparados Da Serra

Para esta unidade de conservação, a informação dos registros fundiários tem sua base no
“Levantamento Cadastral de Propriedades no Parque Nacional de Aparados da Serra”
efetuado pela COTASUL – Serviços Especiais de Engenharia Ltda, datado do ano de 1986,
devendo ser acrescida à área titulada sem cadastro (chapéu) na localidade Morro Agudo,
integrante do Decreto.º 47.446 de 17/12/59.
Quadro 3.3-1: Resumo da situação fundiária do PN de Aparados da Serra
QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO
Parque Nacional de Aparados da
Área ha
% de Área
Área em
Serra
condomínio
Decreto n.º 8.406 de 21/12/57
Decreto n.º 47.446 de 17/12/59
Decreto n.º 70.296 de 17/12/72

13.000,00
10.250,00
10.250,00

Medição do Cadastro COTASUL
Medição sem cadastro (Morro Agudo)
Medição fora dos limites da Unidade

11.834,41
1.165,59
2,50

91,03
8,97
0,02

-

Titulação da União (adquirida)
Titulação de particulares (por adquirir)
TOTAL DE ÁREAS

9.140,49
3.862,01
13.002,50

70,32
29,70
100,02

07
-

3.3.2

-

-

Parque Nacional da Serra Geral

Este Parque Nacional não possui um levantamento cadastral de propriedades elaborado.
Todas as propriedades adquiridas por processo administrativo
ou
judicial foram
discriminadas a partir de levantamentos das titulações selecionadas pelo IBAMA.
Quadro 3.3-2: Resumo da situação fundiária do PN da Serra Geral
QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO
Parque Nacional da Serra Geral
Área ha.
% de Área

Decreto n.º 531 em 20 de maio de 1992
- Área 1
- Área 2

Área em
condomínio

17.300,00
15.000,00
2.300,00

-

-

Titulação da União (adquirida)
Titulação
em
processo
judicial
(adquirindo)
Titulação de particulares (por adquirir)

598,93
2.428,04

3,47
14,04

01

14.273,03

82,51

-

TOTAL DE ÁREAS

17.300,00

100,00

-
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Quadro 3.3-3: Quadro fundiário geral

QUADRO FUNDIÁRIO GERAL
Unidade de conservação
Área
Área por
Adquirida
Adquirir (ha.)
(ha.)
Parque Nacional de Aparados da Serra
9.140,49
3.862,01
Parque Nacional da Serra Geral
3.026,97
14.273,03
TOTAL DE ÁREAS DAS UNIDADES
% DE ÁREAS

12.167,46
40,16

18.135,04
59,84

Área Total

13.002,50
17.300,00
30.302,50
100,00

3.4 OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS
O trabalho teve por objetivo realizar levantamento e análise de experiências, dados e
informações sobre os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral
relacionados à segurança contra incêndio florestal.

3.4.1 Análise dos planos pré-existentes
Em virtude da inexistência de planos e programas relativos ao Parque Nacional da Serra
Geral, os trabalhos de análise deste capítulo recairão sobre os que se referem ao Parque
Nacional de Aparados da Serra, que se consubstanciam em um Plano de Manejo, datado de
1984, em um Plano de Ação Emergencial, de 1995, e em um Programa de Manejo de Fogo,
elaborado em 1999. Porém, como os dois Parques ocupam áreas contíguas e de mesma
conformação morfo-biológica e sócio-ambiental, sendo praticamente um a continuação do
outro, as críticas e sugestões apontadas devem ser aplicadas a ambos.

3.4.1.1 Plano de manejo
Finalizado em 1984, o Plano de Manejo do Parque Nacional de Aparados da Serra foi
elaborado a fim de atender uma demanda específica e urgente do Plano do Sistema de
Unidades de Conservação do Brasil, que em 1979 veio finalmente dotar o país de uma
estratégia global de manejo das áreas de preservação.
Apesar da novidade desse tipo de planejamento ambiental no Brasil, e de não se ter à
época estudos muito consistentes nessa linha, o Plano de Manejo do Parque apresentou
cuidadosos levantamentos dos pontos de vista natural (fisiográfico, geopolítico,
fitogeográfico, geológicos, climáticos, geomorfológicos, hidrográficos, topográficos, entre
outros) e humano (fatores sócio-econômicos, uso da área atual, caracterização do visitante,
etc.)
Merece destaque um capítulo chamado “Ocorrência de Fogos e Desastres Naturais”, do
qual, pela sua importância com relação a informações sobre o regime de fogo na região e
sobre os perigos imanentes, transcreve-se o seguinte trecho:
Todos os anos, no final do inverno, a vegetação campestre encontra-se ressecada,
com muita palha seca que não é utilizada pelo gado para alimentar-se. Nesta época,
os fazendeiros costumam, então, atear fogo aos campos para que as gramíneas
emitam brotações novas, altamente palatáveis para o gado. Este fogo, não
controlado, pode ter efeitos avassaladores em certos anos mais secos. No inverno
de 1951, um ano de seca acentuada, onde esta atingiu as camadas mais profundas
dos solo, boa parte da matinha nebular foi destruída pelo fogo (Rambo, 1956).
O fogo provoca alterações na composição florística dos campos, selecionando
espécies mais adaptadas a sua ação, provoca a morte de animais e influi na
ocupação espacial das matas, uma vez que quase sempre atinge a sua borda.

3-160
Com a retirada do gado do Parque, maior será o perigo e os problemas que o fogo
poderá trazer. Mais palha será acumulada nos campos, num Parque cercado de
propriedades que utilizam o fogo nos pastos. Se houver incêndios, serão
provavelmente mais violentos dos que as queimadas realizadas em pastos
excessivamente pastoreados. (p. 113)

Percebe-se que há uma preocupação em apontar o fogo como um tema a ser incorporado
pelo Plano de Manejo, uma vez que sua incidência, natural ou artificial, é um fator de
relevância no equilíbrio (ou desequilíbrio) ambiental. O Plano de Manejo do Parque Nacional
de Aparados da Serra foi norteado por objetivos aos quais um programa de prevenção e
combate a incêndio, dentro de um plano de manejo específico para o fogo, deve se
conformar.
O documento de 1984 aponta, como um dos principais fatores que impedem o Parque de
efetivamente existir como uma Unidade de Conservação, a sua situação fundiária, com
áreas desapropriadas ainda não indenizadas e desocupadas, da qual derivam diretamente
vários fatores relacionados às causas de incêndios provocados pela ação humana. Além
dos perigos imediatos, como os fogos provocados para a renovação de pastagem, há os
perigos futuros, quando da retirada dos animais das áreas alocadas atualmente para
pastagem, como o acúmulo de combustível (capim seco).
Como projeto, o Plano de Manejo apresenta uma proposta consubstanciada num Programa
de Operações, subdividido em três subprogramas, quais sejam: Subprograma de Proteção,
Subprograma de Manutenção, e Subprograma de Administração.
Da análise das várias medidas propostas para o manejo global do Parque nos três
subprogramas, percebe-se uma certa discrepância: ao mesmo tempo em que o documento
reconhece os perigos do fogo, chegando a apontar causas e conseqüências objetivas,
praticamente nada de concreto ou objetivo é proposto para a prevenção e combate a
incêndios (que podem assumir grandes proporções, como o incêndio histórico de 1951). Das
29 atividades propostas no subprograma de proteção, que é onde deve se desenvolver a
proteção a incêndios, somente duas contemplam a problemática do incêndio:
• instalar torres de controle de incêndio; e
• adquirir equipamento para controle de incêndio, tais como: trator com carro-pipa,
pás, enxadas e extintores.
Note-se que são medidas de caráter genérico e absolutamente insuficientes. Isso é
escusável e compreensível pelo caráter de urgência com que o plano foi elaborado, porém é
uma deficiência que deve ser sanada. Não basta instalar torres e adquirir alguns
equipamentos. É preciso que a instalação e a aquisição cumpram um plano. A prevenção só
funciona se for sistemática, baseada numa visão estratégica, e a implantação de um
“sistema” de prevenção a incêndio deve ser precedida de um minucioso estudo.
Algo nesse sentido é proposto no item “Normas” desse mesmo subprograma: “a localização
e o projeto das torres de incêndio serão fornecidos ou aprovados pelo DN”. Mas tal proposta
é centrada nas torres, e por isso restrita. Deve-se lembrar que estas são elementos
importantes num sistema efetivo e eficaz de prevenção e combate a incêndios, mas o
sistema não se resume a elas. O aparato das torres envolve sistemas de alta tecnologia,
que, além de detectarem o incêndio, desencadeiam um processo de combate e o
monitoram. Se tudo não funcionar harmonicamente, a torre, em muitos casos, pode ser
apenas o local privilegiado para se assistir a uma grande catástrofe ambiental.
No Subprograma de Manutenção, nada de específico é proposto para a prevenção e
combate a incêndios florestais. Há apenas uma proposta (“equipar as construções com
extintores de incêndio e revisá-los periodicamente”) que se restringe, ao que parece, à
prevenção e combate a incêndios que ocorram nas edificações. Nada consta sobre
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incêndios florestais, assim como, nesse subprograma, nenhuma norma pertinente é
sugerida.
Igualmente, nada de específico sobre o tema incêndio florestal é proposto no Subprograma
de Administração. Nem em linhas gerais. Isso é de se estranhar porque quanto a outros
temas, como eletrificação e recreação, por exemplo, as propostas chegam ao nível
quantitativo.

3.4.1.2 Plano de ação emergencial
O plano de Ação Emergencial do Parque Nacional de Aparados da Serra data de 1995.
Onze anos depois da publicação do Plano de Manejo do Parque, do qual segue linha, com
levantamentos
de
aspectos
florísticos,
faunísticos,
geomorfológicos,
hidrográficos/hidrológicos, socioeconômicos e culturais, entre outro.
No que diz respeito ao quesito incêndio florestal, o Plano traz um breve capítulo, sem
maiores detalhes. Merece citação um diagnóstico que parece querer apontar para uma linha
de ação:
Acredita-se que futuramente, após se completar a desapropriação e a retirada do
gado haverá um crescimento substancial da vegetação do campo e o acúmulo de
muita palha seca, o que ocorrendo em um Parque cercado por propriedades que
utilizam o fogo para a limpeza dos pastos, aumentará substancialmente o risco de
grandes incêndios, inclusive florestais.
Inexistem no Parque equipamentos suficientes para o combate a incêndios. Contase apenas com um abafador em condições de uso; dessa forma, o fogo propaga-se
por algumas horas em grandes áreas até apagar naturalmente nos locais mais
úmidos.
É muito necessário que os funcionários do PNAS participem de treinamentos
específicos e que sejam adquiridos os equipamentos adequados à prevenção e
combate ao fogo. Devem também desde já ser negociados acordos de cooperação
com instituições que possam atuar no combate de eventuais ocorrências. (p. 13)

É um diagnóstico claro e conciso, que informa que praticamente nada existe em termos de
proteção contra incêndios florestais, nem sequer um mínimo aparato, e muito menos
alguém que tenha condições de utilizá-lo. Tudo, neste sentido, ainda está por ser feito (pelo
menos até 1995). E talvez por isso a proposta tenha sido tão genérica, para não dizer
superficial.
O ponto chave do Plano de Ação Emergencial é o “Quadro de Avaliação do Cumprimento
das Principais Atividades/Normas Previstas no Plano de Manejo do Parque Nacional de
Aparados da Serra — RS/SC”. Tal quadro traz todas as atividades e normas propostas no
Plano de Manejo de 1984, nos subprogramas de proteção, manutenção e administração, as
quais vêm assinaladas, de acordo com o cumprimento, como T (total), P (parcial) ou N
(nada), além de observações pertinentes.
Resumidamente, o subprograma de proteção apresentou 25 atividades/normas nada
cumpridas (N), 11 parcialmente cumpridas (P) e apenas quatro totalmente cumpridas (T). É
revelador que, no que diz respeito às poucas atividades/normas propostas em relação à
problemática do incêndio florestal, duas foram assinaladas com N (“instalar torres de
controle de incêndios” e “a localização e projeto das torres de controle de incêndios deverão
ser fornecidos ou aprovados pelo DN”) e uma com P (“adquirir equipamentos para o controle
de incêndios, tais como: trator com carro-pipa, pás, enxadas e extintores”). Neste último, o
que foi adquirido resume-se, segundo as observações, a “três abafadores, estando dois
deles sem condições de uso e cinco extintores (três em condições de uso nas casas e no
escritório)”. Nem mesmo outros itens que não afetam exclusivamente a proteção contra
incêndios foram cumpridos, como comunicações e transportes. Nem mesmo os dois
binóculos solicitados onze anos antes foram providenciados (até 1995).
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Com respeito aos outros dois subprogramas (manutenção e administração), se nenhuma
proposta objetiva quanto à proteção contra incêndios florestais havia sido feita, não há que
se esperar pelo cumprimento. Só para informação, o subprograma de manutenção teve 11
propostas assinaladas com N, quatro com P e duas com T. O subprograma de
administração teve 13 propostas assinaladas com N, três com P e duas com T.
A conclusão desse estudo efetuado no Plano de Ação Emergencial de 1995 foi óbvia: o
Plano de Manejo de 1984 foi minimamente implementado, como expresso em percentuais
no próprio relatório.
Após, o documento apresenta a problemática da Unidade de Conservação, que é um
diagnóstico resultante do Seminário de Planejamento realizado à época da elaboração do
Plano de Ação Emergencial.
As propostas de ação foram agrupadas em três categorias (“administração”, “infra-estrutura
e equipamentos” e “proteção”) e de acordo com três níveis crescentes de prioridade
(situações críticas, importância fundamental, e situações desejadas).
Especificamente em relação à problemática do incêndio florestal, na categoria
“administração”, existe uma única menção, classificada como prioridade de nível 2
(importância fundamental), no subitem “curso de formação e treinamento na prevenção e
combate a incêndios”, do item “promover o aperfeiçoamento profissional através da
participação dos servidores em cursos de capacitação”. Sobre isso merece citação a
observação feita: “estima-se ainda que para a realização do ‘curso de formação e
treinamento na prevenção e combate a incêndios’ poderá ser obtido o apoio da Celulose
Cambará e do PREVFOGO” (p. 105).
Na categoria “infra-estrutura e equipamentos”, existe a proposta de “adquirir equipamentos
de combate a incêndio”, assinalada como prioridade de nível 1 (situações críticas) e 2
(importância fundamental), o que já demonstra uma maior preocupação com o tema.
Enfim, na categoria “proteção”, a preocupação com a proteção contra incêndios florestais se
torna patente com a inclusão de uma proposta classificada como prioridade nível 1
(“intensificar a fiscalização em áreas sensíveis a invasões e a incêndios, nos períodos
críticos”) e outra (“estabelecer um sistema de prevenção e combate a incêndios”)
subdividida em quatro subpropostas:
• elaborar e implementar um plano de prevenção e combate a incêndios —
prioridade nível 2;
• realizar campanhas preventivas para evitar a ocorrência de queimadas —
prioridade nível 2;
• firmar acordos de cooperação com empresas da região que disponham desse
serviço para atuar nas ações de combate a incêndios — prioridade nível 1; e
• firmar acordos de cooperação com empresas que possuam brigadas de incêndio,
visando capacitar voluntários das comunidades da região da UC para apoio às
ações de prevenção e combate a incêndios — prioridade nível 2.
Nota-se que as propostas são mais concretas e mais dirigidas do que as do Plano de
Manejo, apontando para soluções mais específicas e para a necessidade de elaboração de
um plano de proteção contra incêndios florestais de médio prazo que conte também com a
participação de agentes externos ao Parque, como as empresas e a comunidade.
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3.4.1.3 Programa de manejo de fogo
O Programa de Manejo de Fogo do Parque Nacional de Aparados da Serra foi elaborado em
1999 pela equipe composta pelo Engenheiro Florestal Sr. Paulo Cezar Mendes Ramos e
pelo Biólogo Sr. Marcelo Brilhante de Medeiros, do Sistema Nacional de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO), vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Tal Programa, baseado em bibliografia relativamente extensa e especializada, divide-se em
cinco tópicos, que abordam respectivamente:
a) Efeitos do fogo no ecossistema – neste capítulo os autores trazem considerações a
respeito da incidência natural e artificial do fogo nos ecossistemas em geral, bem como
sobre seus efeitos positivos e, principalmente, negativos. Salientam que os incêndios
artificiais são oriundos principalmente das técnicas de renovação de pastagens e limpeza de
restos florestais, e que estas ocorrências representam as maiores ameaças ao ecossistema
do Parque. Não obstante, os autores mencionam uma falta de estudos específicos sobre a
incidência e os efeitos do fogo na biota do Parque (Mata Atlântica). De fato, o rol
bibliográfico não traz nenhum título sobre o assunto. Vale anotar as palavras textuais:
Em relação aos ambientes encontrados no PARNA Aparados da Serra, com
fitofisionomias características do bioma Mata Atlântica, ainda há desconhecimento
sobre os efeitos do fogo sobre a biota e os fatores físicos. As pesquisas em relação
aos efeitos do fogo avaliam as demandas para a elaboração de um Programa de
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e se recomenda uma estratégia de
manejo têm sido desenvolvidas principalmente no Cerrado e na Amazônia, onde
ocorrem incêndios florestais com maior freqüência e intensidade. (p. 5)

Neste ponto devem ser feitas algumas observações. A primeira delas é referente a
necessidade de estudos e pesquisas sobre as características ambientais específicas da
região do Parque e, principalmente, sobre causas e efeitos de incêndios. Também se
observa que faltam estudos sobre as alterações do ambiente natural da região do Parque e
seu entorno, com ênfase nas áreas de pecuária, agricultura, extrativismo e reflorestamento,
com vistas aos impactos que estas culturas causam ao ecossistema e sua suscetibilidade a
incêndios florestais. Falta inclusive um levantamento minucioso dos estudos e pesquisas
acadêmicas desenvolvidos nas universidades e centros avançados de estudos dos Estados
da Região Sul, e mesmo Sudeste, onde há a maior incidência da Mata Atlântica,
diferentemente das outras regiões do Brasil, onde predominam outras formações vegetais.
Por fim, observa-se a carência de estudos e pesquisas que visem o desenvolvimento
sustentável das áreas do entorno do Parque, a fim de minimizar a demanda por recursos
naturais do próprio Parque e sua exploração predatória. A título de recomendação, pode-se
dizer que uma forma de promover estes estudos, ou parte deles, é a atuação do IBAMA e do
Governo Federal junto aos Governos Estaduais e Municipais evolvidos, bem como junto a
instituições de ensino superior, sob a forma de incentivos diretos, indiretos e/ou parcerias.
Saliente-se que as Universidades Federais dos Estados da Região Sul são centros de
excelência em diversas áreas e que oferecem cursos de graduação e pós-graduação em
Biologia, Agronomia, Engenharia Ambiental, entre outros.
b) Descrição da área – nesta segunda parte, os autores descrevem, principalmente com
dados obtidos junto ao IBDF, e após a menção dos Decretos de criação (n. 47.446/59) e de
alteração (n. 70.296/72) e da localização físico-espacial, as características naturais da
região do Parque, abordando os aspectos topográficos, geológicos, hidrográficos, climáticos,
e, com ênfase, os aspectos relativos à vegetação. Merece elogio a descrição pormenorizada
dos aspectos naturais, que dá uma clara idéia da configuração do Parque, cuja
característica mais marcante é assentar-se sobre duas porções bastante diferenciadas, tal
como consta do documento:
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A região “Litoral e Encosta”, em Santa Catarina, tem como características a planície
arenosa, a planície aluvial, as fracas formas de relevo manifestadas por tabuleiros
areníticos e a encosta do Planalto Sul-Brasileiro.
A região dos “Campos de Cima da Serra”, no Rio Grande do Sul caracteriza-se
pelas coxilhas suaves e vales rasos que se aprofundam em degraus súbitos a que
correspondem sucessivas quedas d’água, à medida que os rios e arroios vão se
encaixando em vales e estreitos íngremes. (p. 8)

Também a descrição da vegetação é bastante minuciosa, dando conta de abranger a rica
diversidade do Parque, com pelo menos seis tipos de formações diferentes. Contudo, não
se apresenta o que é de extrema importância para um plano de segurança contra incêndios,
que é a relação das características peculiares a cada uma dessas formações com a
suscetibilidade, resistência e/ou reação aos incêndios. Todo plano de prevenção e combate
a incêndios florestais que pretenda ser realmente eficaz (mínimo de esforço e máximos
resultados) deve ser pautado nas características peculiares da região a que se destina.
Também está ausente uma descrição quantitativa e qualitativa das áreas do Parque e seu
entorno atingidas pelas atividades humanas de exploração econômica, notadamente as
agropecuárias e extrativistas.
c) Histórico do fogo – a esta terceira parte dedicou-se relativamente pouco espaço,
certamente tendo-se a falta de estudos específicos como limitador. Resumindo-se a uma
breve citação de dados do IBDF, de forma demasiado ampla e superficial, e à informação
(muito importante, diga-se) das épocas, áreas e circunstâncias em que ocorrem as
queimadas, este capítulo do estudo terminou onde deveria estar apenas começando.
Tendo-se em vista um planejamento de prevenção e combate a incêndios florestais, o
estudo do histórico do fogo na região é peça fundamental. Um passo importante é a
elaboração de quadros, mapas e gráficos para se verificar o comportamento de variáveis
tais como “causas”, “área queimada”, “número de incêndios por ano”, “regiões de
ocorrência”, “períodos do ano em que ocorrem os incêndios”, “horário do dia em que
ocorrem os incêndios”, entre outras. A experiência tem demonstrado que o registro dessas
variáveis e os mapas com elas elaborados indicam padrões de ocorrência de incêndios que
permitem uma orientação mais segura no sentido de instalar torres de observação, formar
turmas de combate, distribuir equipamentos, redobrar a vigilância em dias perigosos, como
também instruir campanhas educativas.
d. Manejo do fogo – esta quarta parte é o cerne do trabalho, na qual se busca atingir os
objetivos propostos (não expressos, mas claros). Devido à sua magnitude, o tema foi
dividido em vários níveis de subitens, que serão analisados individualmente. Iniciando-se
com a apresentação da natureza e dos objetivos institucionais do PREVFOGO
(monitoramento, pesquisa, treinamento e capacitação e manejo de fogo em Unidades de
Conservação), o documento prossegue com a indicação dos princípios básicos que
norteiam as atividades de manejo direcionadas à conservação, que transcrevemos como
forma de corroborar sua importância:
Atividades de manejo, para qualquer objetivo direcionado para conservação, devem
ser baseadas em alguns princípios
básicos como, por exemplo: processos
ecológicos críticos devem ser mantidos e deve-se buscar a restauração do regime
normal de fogo na área ou tentar reproduzir os efeitos históricos do fogo na área; os
objetivos devem se basear no entendimento das propriedades ecológicas do
sistema; as ameaças externas devem ser minimizadas; os processos evolutivos
devem ser conservados e o manejo deve ser adaptável e minimamente intrusivo.
(1999: 10).

Após, apresentam-se algumas considerações sobre técnicas de manejo que podem e
devem ser consideradas, e a importantíssima advertência de que “cada caso deverá ser
tratado de modo distinto, evitando-se generalizações quanto às técnicas utilizadas” (p. 10).
Referenciam-se também os componentes básicos que as atividades de manejo de fogo
devem compreender, quais sejam, pré-supressão, supressão, pesquisa e monitoramento.
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Tais componentes do manejo são retomados adiante quando o documento trata
especificamente do Parque Aparados da Serra.
Finalmente, são apontados os objetivos básicos das atividades de manejo de fogo em áreas
de conservação: conservar a biodiversidade e os processos ecológicos, proteger vidas
humanas e propriedades adjacentes e evitar incêndios incontroláveis. Abrindo um subitem
dedicado ao “Manejo do Fogo no Parque Nacional de Aparados da Serra”, os autores
advertem sobre o alcance e limites de seu trabalho em função da “urgência para a tomada
de providências quanto à ocorrência periódica de incêndios” e da “escassez de informações
científicas para melhor embasar qualquer decisão quanto ao regime de fogo ideal”. Por isso,
houve a expressa opção de tratar do “desenvolvimento de ações visando especificamente
prevenir e combater os incêndios que venham a ocorrer” (p. 12).
De fato, a falta de informações científicas de base sobre o regime de fogo da região
impossibilita um planejamento específico, centrado no caso concreto, e certamente conduz
a um planejamento pautado em medidas de caráter geral e em procedimentos genéricos, o
que pode tanto levar a uma baixa eficácia do sistema de segurança (ou sua completa
ineficiência) quanto a resultados catastróficos do ponto de vista ecológico. Em suma, a falta
de conhecimentos sobre o regime de fogo da região pode levar a interpretações e à
prescrição de medidas equivocadas, e conseqüentemente, a resultados indesejáveis. Por
isso, é de se acreditar, e tendo em vista o caráter emergencial, que o programa de manejo
de fogo ora analisado privilegiou o desenvolvimento de ações voltadas especificamente para
a prevenção e combate de incêndios.
Porém, mesmo para uma estratégia específica de prevenção e combate a incêndios tais
informações são imprescindíveis, como já se mencionou nas críticas aos pontos anteriores
do documento. Por isso insistimos na observação: uma avaliação criteriosa dos tipos e
características de flora e fauna deve ser realizada, no sentido de identificar os efeitos que os
incêndios naturais e os provocados causam naquele ecossistema específico, tendo em vista
a identificação e prescrição das técnicas, tanto de manejo de fogo, quanto de prevenção e
combate a incêndios, adequadas. O estudo histórico-estatístico das variáveis proposto
alguns parágrafos acima é um passo muito importante nessa direção enquanto estudos
mais aprofundados não se realizam.
As medidas propostas no documento para a fase de pré-supressão e de supressão
dependem diretamente dessas informações e de sua correta interpretação, sem as quais
podem resultar, como já dissemos, em medidas inócuas. O “Plano de Ação Interagências”
proposto à folha 12 é uma medida absolutamente saudável e recomendável, e pode ainda
abranger as instituições de ensino técnico e superior, como já dissemos, através de
parcerias, com o fim de incentivar os estudos que são necessários.
Também as medidas propostas nos subitens “Sistema de Alerta” e “Detecção de Incêndios”
são corretas, porém carecem de especificidade e objetividade, certamente por causa da
falta de informações básicas.
Quanto à cobertura da região por torres de observação, cumpre dizer que este
procedimento é aparentemente o mais indicado, uma vez que, segundo Renê SILVA (1980,
p. 75) “este método já está comprovado em sua eficiência no Brasil e já existem mesmo
fabricantes especializados em nosso país na montagem das citadas torres”, e os sistemas
de monitoramento por satélite e aeronaves são demasiado dispendiosos, sendo justificáveis
apenas para a cobertura de regiões que apresentam risco extremo. Além o mais, segundo
Guido Assunção Ribeiro, citado por VALE e ALVES (1998, p. 16), o ideal seria um
equipamento de satélite que cobrisse um determinado ponto pelo menos uma vez por dia,
mas nenhum em operação foi desenvolvido para essa finalidade. Ainda de acordo com o
Professor Ribeiro, citado por VALE e ALVES:
O que tem sido feito é a utilização das informações obtidas pelo satélite
meteorológico NOAA para o mapeamento dos focos de fogo que, no entanto,
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apresentam problemas, como a resolução das informações , ou seja, cada ponto
observado corresponde a aproximadamente 1km2 (100ha). Mas se um foco de
incêndio, de cerca de 1ha (aproximadamente o tamanho de um campo de futebol),
tiver uma queima muito intensa, o calor irá saturar o sensor dos satélites, e este
dará uma resposta como se os 100ha estivessem em chamas, o que resulta num
erro 100 vezes maior. (1998, p. 16)

Para a instalação as torres, porém, há que se obedecer a critérios mais rígidos para a
escolha dos locais do que uma “visão ampla”. Segundo as Normas de Segurança Contra
Incêndios, no capítulo que trata da Proteção Florestal de Matas Nativas e Reflorestamentos
do Estado de Santa Catarina (Decreto n. 4.909/94, capítulo XXIV, art. 594, inciso X), “O
número de torres de observação será determinado em função da topografia do terreno,
tendo cada torre raio máximo de alcance de 8.000 m, quando a topografia do terreno
permitir, sem que com isso fiquem áreas brancas sem observação.”
Da análise do documento, cotejada com a de fotos de satélite, suspeita-se que os três locais
indicados para instalação de torres talvez não sejam suficientes. Talvez o sejam
perfeitamente para observação segura da região do altiplano, porém na região escarpada é
provável que existam “áreas brancas”, as quais necessitam ser cobertas por outros pontos
de observação.
Além disso, há que se definir o sistema de detecção por torres a ser adotado, visto que há
pelo menos dois de grande uso, conforme Renê SILVA: Utilização dos Goniômetros, que
fornecem apenas ângulos horizontais e Utilização do OSBORNE que fornecem ângulos
horizontais e verticais.
Como visto, é a opção por um ou outro equipamento (goniômetro ou osborne) que vai
determinar o número de torres necessárias para dar cobertura total ao parque.
Além do material de observação e comunicação de emergência, as torres devem contar com
material e equipamento para registros de ocorrências que alimentarão as estatísticas e
retroalimentarão
o sistema de prevenção e controle de incêndios, como afirmado
anteriormente no item “histórico do fogo” acima.
Ademais, as torres (principalmente as mais isoladas) precisam contar com uma infraestrutura de apoio que permita a estada prolongada, principalmente nas épocas de alto
risco, em que se faz necessário um monitoramento mais intensivo e constante.
Por fim, a estimativa de risco de incêndio é um instrumento importante na prevenção e no
próprio combate, sendo então fundamental tanto para subsidiar o Sistema de Alerta quanto
a Detecção de Incêndios. Ela mede a probabilidade de início, intensidade de queima e
marcha de propagação dos incêndios já iniciados. Para tal estimativa, existe uma ferramenta
extremamente útil e eficaz, que é um quadro montado com base numa fórmula desenvolvida
pelo Engenheiro Ronaldo Viana, da Escola de Florestas do Paraná, na Fazenda Monte
Alegre, de propriedade da KLABIN, no município de Telêmaco Borba no Paraná.
A
fórmula, utilizada para cálculo do índice de perigo diário de incêndio, é a seguinte:
FMA = 100 X ? 1 / h
Na fórmula, h é a umidade relativa do ar em porcentagem medida diariamente (falta
acrescentar à fórmula o índice de correção quando ocorre uma chuva no dia anterior).
Obtido o índice com a equação, classifica-se na tabela abaixo para verificar o grau de
perigo.
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Tabela 3.4-1: Graus de Perigo
Valor do índice

Grau de Perigo

Até 1,0

NULO

de 1,3 a 3,0
de 3,1 a 8,0

PEQUENO
MÉDIO

de 8,1 a 20,0

ALTO

Maior que 20,0

EXTREMO

Fonte: ESALQ

Os índices, classificados, podem ser interpretados de acordo com a seguinte legenda:
•

•

•

•
•

Baixo ou nulo: os incêndios não irrompem prontamente da maioria das causas
acidentais, embora muitos fogos provenientes de raios tenham início em algumas
áreas durante o período de baixo risco. Os incêndios que irrompem geralmente
desenvolvem-se lentamente e há pouca tendência para surgirem. Freqüentemente
ardem com obscuridade, mas desenvolvem-se com ramificações.
Pequeno: podem surgir de causas acidentais, mas o número de ocorrências é
geralmente baixo. A marcha de propagação é moderada, concentrações pesadas de
combustíveis arderão com grande caloria, podendo haver ramificações. O controle
de incêndios durante os períodos de risco pequeno geralmente não apresenta
problemas especiais.
Médio: os incêndios terão início com bastante facilidade. Arderão com caloria
elevada, propagando-se rapidamente, ramificando-se prontamente. O controle dos
incêndios, durante o período de risco médio, pode tornar-se difícil, exceto se não
combatidos de imediato e rapidamente enquanto em pequenas proporções.
Alto: os incêndios irrompem facilmente. Terão propagação rápida e em alta marcha
de propagação e velocidade, com consideráveis ramificações. O ataque direto pela
frente do incêndio é raramente possível após este ter ardido alguns minutos.
Extremo: os incêndios irrompem muito facilmente, podendo ter início por meio de
causas incomuns e inesperadas. Os incêndios ardem e se propagam rápida e
intensamente. O ataque é raramente possível, exceto quando os fogos estiverem
ainda permanentes. As frentes que avançam são geralmente incontroláveis enquanto
prevalecem períodos de extremo risco e o trabalho de controle mais eficiente deve
ser resumido aos flancos.

A utilização correta dessa fórmula não é difícil e pode ser executada por qualquer pessoa
que compreenda sua finalidade e faça alguns exercícios práticos. Uma maneira de manter o
pessoal sempre informado do risco de incêndio é confeccionar uma espécie de relógio (um
gráfico do tipo “pizza” com cinco setores e um ponteiro indicativo) e afixa-lo no local ou nos
locais de maior circulação, mantendo-se sempre alguém encarregado de diariamente
calcular o índice e posicionar o ponteiro no local correspondente.
Na continuação do estudo, ainda dentro da parte dedicada à pré-supressão, há subitens
dedicados respectivamente à Formação de Brigadas (Seleção de Pessoal e Treinamento);
Educação Ambiental; Controle e Fiscalização; Corta-fogo, Aceiros ou Barreiras para
Isolamento de Combustível; e Equipamentos de Combate. Cabe dizer que os itens
levantados são de extrema importância, não só para a fase de prevenção, como também
para a de combate a incêndios. As medidas propostas são realmente necessárias, porém a
formação de brigadas, bem como o treinamento, não deve ficar restrita ao efetivo do parque,
devendo ser criados cursos de prevenção e combate a incêndios florestais que formem um
corpo de voluntários oriundos das comunidades adjacentes. A formação de combatentes
deve ser uma atividade constante, oferecida à comunidade não apenas no Parque, mas
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também, e principalmente, nas escolas, nos centros comunitários, nas associações,
fazendas, enfim, onde houver a possibilidade de inserção. Tais atividades podem ser
incentivadas no âmbito do Plano de Ação Interagências anteriormente proposto e
concomitantemente a um plano de Educação Ambiental, porém de forma mais prática e
específica.
A institucionalização da parceria é o modelo indicado, em linhas gerais, como ideal para o
cumprimento das atribuições legais das instituições envolvidas e para a capacitação da
sociedade junto a sustentabilidade do planeta. A parceria, neste modelo, não é estanque,
podendo ser adaptada aos interesses dos envolvidos quaisquer que sejam, para adequarem
aos interesses e oportunidades, mas sempre visando o cidadão ético em relação ao seu
ambiente. A proposta aponta para este caminho e indica a necessidade desta parceria na
divisão da “tarefa de casa”, com vantagens positivas para as instituições envolvidas e
principalmente para a sociedade. (CINTO, 1998)
A idéia é formar um corpo permanente de voluntários treinados que pode ser acionado
imediatamente para o combate, através de um cadastro atualizado, e que esses mesmos
voluntários sejam vetores, multiplicadores de uma cultura de prevenção, conservação e
inclusive de fiscalização do parque e entorno, com a disponibilização e divulgação de
telefones para comunicação de fatos e ocorrências, inclusive denúncias.
Quanto à Educação Ambiental, dirigida aos habitantes da região em torno do parque, deve
haver um plano que supere os lugares-comuns do discurso puramente preservacionista e
que aponte para um projeto de desenvolvimento sustentável. De acordo com Daniel CINTO:
A questão é planejar o desenvolvimento através de dimensões de sustentabilidade
conforme orienta Sachs:
1. Social: Civilização do ser, maior equidade na distribuição ao ter e da renda,
melhorando as condições de amplas massas da população.
2. Econômica: Alocação eficiente de recursos, fluxo regular do investimento
público e privado, eficiência em termos macio, sociais e não pela lucratividade.
3. Ecológica: Ampliar a capacidade de carga da terra, através do uso de recursos
potenciais com o mínimo dano e para os propósitos sociais válidos. Intensificação da
pesquisa tecnológica e proteção ambiental adequada.
4. Espacial: Configuração rural – urbana mais equilibrada.
5. Cultural: Ecodesenvolvimento, pluralidade de soluções, respeito a cada
ecossistema, cultural e local.
A questão é colocar o homem como parte do meio ambiente, dependente deste para
sua sobrevivência, tirando-o da posição de proprietário todo poderoso dos recursos
naturais, que prometia ser inesgotável, e engajá-lo no planejamento do
desenvolvimento de forma coerente. (1998, p. 30)

Outra questão é referente ao controle e fiscalização. Certamente que estes devem ser
intensificados nos períodos críticos e nos de maior incidência de focos, e que o estreito
relacionamento com órgãos como a Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros é
imprescindível, mas antes de tudo é preciso que se identifique e que se defina “o quê
fiscalizar”, ou seja, que se delimite o foco das ações de fiscalização e controle. Para isso se
fazem necessárias as informações obtidas dos registros de ocorrências e das pesquisas
especializadas que devem ser fomentadas.
Também se faz necessária a busca de parcerias com os órgãos oficiais de proteção
ambiental, tal como a Polícia Ambiental ou Florestal e os Bombeiros, a fim de auxiliarem, ou
mesmo promoverem, rondas e patrulhamento, tanto no parque quanto em seu entorno.
No mais, as táticas e planos de prevenção e combate - em que se definem as técnicas
(Corta fogos, aceiros, barreiras, etc) e se dimensionam e se alocam contingente e
equipamentos - devem ser instituídos após o planejamento estratégico, que inclui tudo o que
se vem afirmando até aqui. É importante ressaltar que, além do material e equipamento
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suficiente para o efetivo do parque, há que se prever também o necessário para o uso dos
voluntários.
Terminadas as considerações sobre o componente “pré-supressão”, o documento traz uma
proposta de “Organização para o Combate”, dentro da parte dedicada ao componente
“Supressão”. Tal proposta, no entanto, restringe-se ao nível conceitual, uma vez que a
estratégia e suas etapas são apenas elencadas e conceituadas, de forma genérica. A
proposta carece de especificações, de indicações práticas a respeito de cada etapa, bem
como da descrição pormenorizada das técnicas apropriadas a cada uma e aos casos
específicos do Parque.
O objetivo de cada etapa é apontado, mas nada é dito sobre como atingi-lo. Num
planejamento efetivo, não só as metas e objetivos devem ser expostos, mas também a
forma como se há de buscá-los e atingi-los. Existem estudos que detalham técnicas de
combate, os quais podem ser muito melhor aproveitados, e outras técnicas devem ser, com
o passar do tempo, concebidas e/ou adaptadas para a realidade concreta do parque, e
devem necessariamente constar dos manuais e dos programas dos cursos de capacitação
das brigadas efetivas e voluntárias.
Igualmente conceitual é a parte do documento que trata dos “Sistemas Especialistas”.
Depois de definir o que são os sistemas especialistas e quais as condições de seu uso, e
informar que devem servir ao aprimoramento da prevenção e do combate a incêndios, são
expostos quatro componentes básicos desses sistemas, seguidos igualmente de uma
sucinta definição conceitual. Os próprios autores indicam que inexistem dados suficientes
para a utilização de Sistemas Especialistas, com o que se concorda.
Sobre as considerações constantes da parte “Pesquisas Necessárias”, nada há a dizer além
de concordar plenamente que são necessários projetos de pesquisas que envolvam o
comportamento e os efeitos do fogo na região, como já enfatizado anteriormente neste
trabalho.
Também sobre a parte “Monitoramento” há que se dizer que esta é uma atividade
fundamental para a retroalimentação e mesmo avaliação do sistema de controle de
incêndios e manejo de fogo. Contudo, cumpre assinalar que as ações de monitoramento
também demandam planejamento e técnicas apropriadas, intimamente relacionadas às
ações de prevenção e combate adotadas, e que devem ser minuciosamente especificadas.

3.4.1.4 Estimativas de orçamento para o Programa de Fogo no PARNA Aparados da
Serra
O orçamento apresentado é, em tese, o adequado ao programa a que se refere; no caso de
uma reprogramação ou de um replanejamento, este orçamento deverá ser redimensionado
para se adequar. Portanto, é inútil criticar o orçamento apresentado, assim como o é propor
um outro, sem o projeto definitivo.

3.4.2

Resultado da ida a campo: diagnóstico da situação e sugestões para um plano
de Proteção contra incêndios florestais

A primeira consideração a serem feitas sobre essa visita aos Parques é que houve uma
constatação positiva em relação às informações que até então se tinha com base apenas
nos documentos anteriormente avaliados (Plano de Manejo, Plano de Ação Emergencial e
Programa de Manejo de Fogo). Em outras palavras, esperava-se uma estrutura, uma
organização e um planejamento inferiores aos constatados no que diz respeito à proteção
contra incêndios florestais. Certamente isso se deve ao fato já constatado de tais planos, em
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muitos pontos, carecerem de objetividade prática, o que por sua vez leva a uma
necessidade de objetivação (e mesmo de criatividade) por parte da autoridade executora,
que é o administrador dos Parques, o Sr. Fernando.
Como os planos apresentam lacunas, o Chefe de Unidade de Conservação deve supri-las
sobretudo com sua experiência e inteligência, o que aliás vem fazendo de forma elogiosa.
Neste ponto, no entanto, já cabe uma outra consideração importante, no sentido de
reafirmar a necessidade e urgência de um plano de prevenção e combate a incêndios:
infelizmente, o Sr. Fernando não é administrador ad eternum dos Parques, e suas medidas,
que até o presente vêm se mostrando eficazes, não devem sofrer quebra na sua
continuidade. O plano deve ser antes de tudo um instrumento de operacionalização, e por
isso deve incorporar o que há de positivo em termos de estrutura e de estratégias, além de
apontar problemas, constatados ou previstos, e suas mais plausíveis soluções. Se já existe
uma estrutura e uma estratégia, ainda que baseada na experiência empírica, e ainda que
informal, o plano de proteção contra incêndios que se busca deve ser também um
instrumento para formalizá-las e institucionalizá-las, a fim de que se tornem efetivas e
permanentes.
Retornando ao resultado da visita aos Parques, pode-se dizer que o Programa de Manejo
de Fogo de 1999 vem sendo cumprido de forma bastante satisfatória, graças ao
comprometimento da equipe de administração, principalmente de seu chefe. No entanto,
deve-se ressaltar o fato de que tal programa se destina unicamente ao Parque de Aparados
da Serra. Disso resulta que praticamente, conforme constatado, somente esse Parque conta
com alguma estrutura de prevenção e combate a incêndios. Por exemplo, as três torres de
vigilância instaladas cobrem somente a área de Aparados da Serra, e, ademais, somente a
sua área de campos, situada no território do Estado do Rio Grande do Sul. A área do
Parque da Serra Geral, em sua totalidade, assim como a área de Aparados da Serra que se
situa em território de Santa Catarina, ou seja, nas escarpas e na planície litorânea, não
contam com qualquer ponto privilegiado de vigilância, como o são as torres.
Também o efetivo de homens e equipamentos se concentra em Aparados, sendo que são
deslocados para o Parque da Serra Geral minimamente e em casos especiais. Em suma, a
falta de planejamento e de estrutura do Parque da Serra Geral acaba por onerar, em termos
de pessoal e de equipamentos, o Parque de Aparados da Serra, que já conta com uma certa
deficiência, como nos afirmou seu administrador.
Objetivamente, a área de campos do Parque de Aparados da Serra é a única que conta com
uma efetiva vigilância, e mesmo assim somente na época considerada crítica, que vai de
meados de julho ao fim de outubro, que é quando se formam as brigadas de prevenção e
combate a incêndio com pessoal temporário especificamente contratado e treinado (em
cursos de uma semana). As demais áreas, vale dizer, todo o Parque da Serra Geral e a área
de Aparados da Serra que não a de campos, contam com vigilância precária, visto que não
há a menor estrutura para isso. Não obstante a vigilância, no ano de 2002 foram registradas
sete ocorrências de incêndios (quatro em agosto, duas em setembro e uma em outubro) no
Parque de Aparados da Serra, totalizando 26,8 hectares queimados. No Parque da Serra
Geral, apenas uma ocorrência foi registrada, num total de dois hectares queimados. Cremos
que este caso único de incêndio registrado não corresponda ao número de incidências de
fogo. É muito provável que outros incêndios tenham ocorrido e se extinguido naturalmente,
sem que deles se tenha tido registro ou mesmo notícia, uma vez que a vigilância nessa área
é realmente precária.
Quanto ao potencial de risco de incêndio, constatou-se uma situação preocupante no que
diz respeito às áreas de campo que outrora serviam de pastagem e que hoje, com o gado
removido, apresentam um aumento no volume de material combustível, diga-se, de
gramíneas, capim e arbustos. Os incêndios que ocorriam nessas áreas, quando o acúmulo
de combustível era mantido em níveis baixos por causa do pastoreio, não representavam
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grande ameaça aos capões de mata densa, pois a queima não atingia níveis muito elevados
de temperatura e se extinguiam naturalmente pela própria resistência da mata. Porém,
agora, com níveis mais elevados de material combustível acumulado, há o risco de que um
incêndio nessas áreas atinja também níveis mais elevados de temperatura e volume de
fogo, que venham pôr em risco também os capões, vencendo sua resistência natural. Isto
reforça a necessidade de uma proteção mais efetiva e de um projeto urgente.
Outra constatação é que há a necessidade de um profissional efetivo do parque que seja
responsável especificamente pela atividade de proteção contra incêndios, haja vista que as
atribuições inerentes a essa atividade demandam uma dedicação exclusiva, o que não vem
ocorrendo, pois tais atribuições estão a cargo do Chefe da Unidade, que as acumula com
muitas outras. O ideal é que essas atribuições fossem delegadas a um especialista.
Continuando-se com as considerações, cumpre ainda algumas observações sobre o efetivo
de pessoal, sobre os equipamentos disponíveis e sobre o Plano de Ação Interagências.
Segundo informa seu administrador, os Parques, embora sejam juridicamente autônomos,
operacional e administrativamente representam uma unidade, haja vista sua contigüidade
territorial e sua vinculação administrativa. Também de acordo com o Chefe de Unidade de
Conservação, seu efetivo total é de cinco funcionários do IBAMA, mais dois da Universidade
do Extremo Sul de Santa Catarina, dois do Governo do Estado e dez da Prefeitura Municipal
de Cambará do Sul, através de termo de cooperação técnica, totalizando 19 funcionários
permanentes. Destes, a maioria tem alguma instrução técnico-operacional na área de
prevenção e combate a incêndios, e alguns têm, inclusive, experiência no combate ao fogo.
Porém, nem todos podem ser alocados, mesmo em caso de incêndio, porque não podem
abandonar seus postos. Sendo assim, há a contratação temporária, no período considerado
crítico (julho a outubro), de 21 pessoas especificamente para atuarem na proteção contra
incêndio florestal, compondo três equipes de sete pessoas que se revezam em turnos de 24
por 48 horas. Essas pessoas são contratadas por um período de três meses (podendo o
contrato ser renovado por mais três meses) e recebem um curso e treinamento de uma
semana, ministrado pelo próprio pessoal do Parque, através do PREVFOGO.
Tendo em vista que a lei só permite a recontratação de uma mesma pessoa após o decurso
de dois anos, o que leva à alta rotatividade de pessoal, as experiências pessoais dificilmente
se acumulam, e o curso de formação de uma semana é praticamente o único instrumento de
capacitação das brigadas.
Neste ponto cabe uma consideração. O Programa de Manejo de Fogo de Aparados da
Serra de 1999 previa a contratação de duas brigadas de 7 pessoas (um chefe mais seis),
que se revezariam em turnos. O fato de serem contratadas 21 pessoas, o que permite a
formação de três brigadas, demonstra que a previsão do Programa estava equivocada, e
que tal equívoco foi posteriormente contornado. De fato, o regime de revezamento de
apenas duas brigadas seria de 24 por 24 horas, o que é inviável, por sujeitar as pessoas a
uma situação demasiadamente penosa. O regime de 24 por 48 é o mínimo aceitável, sendo
que algumas corporações, como a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, utilizem o
regime de 24 por 72.
Com relação aos equipamentos de prevenção e combate a incêndios florestais, constantes
de uma relação conjunta dos dois Parques que especifica as quantidades existentes e
quantidades necessárias, além de seu estado de conservação, pode-se dizer em primeira
análise que os equipamentos existentes atendem razoavelmente bem às necessidades.
Entretanto, há que se consignar que, como já dito anteriormente, tais necessidades estão
dimensionadas para atender a um Programa de Manejo de Fogo elaborado especificamente
para o Parque Nacional de Aparados da Serra, não levando em conta o Parque Nacional da
Serra Geral. Além disso, a ênfase de tal Programa recai quase exclusivamente sobre a área
de campos do Parque, sem contemplar a área da floresta das escarpas e da planície. O
equipamento existente é dimensionado (ainda assim com uma tendência ao
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subdimensionamento) para as três brigadas, que se revezam nas atividades de prevenção e
que podem agir em conjunto numa ação de combate. O Parque de Aparados da Serra
conta, além dos equipamentos básicos de segurança, prevenção e combate, com três torres
de observação e vigilância dotadas de goniômetro, e também com caminhonetes, trator,
moto-serra, moto-bomba, carro-pipa, GPS e radiocomunicação. De acordo com o
administrador, os Parques são cobertos por monitoramento por satélite e há o apoio, se
necessário em caso de combate, de aeronaves especiais baseadas em Brasília.
Por fim, nesta parte do trabalho, cabem algumas considerações a respeito do Plano de Ação
Interagências previsto no Programa de Manejo de Fogo de 1999, que deveria envolver
instituições oficiais e a sociedade civil organizada. De acordo com o chefe dos Parques,
inexiste um plano formalmente estabelecido nesse sentido. O que existem são parcerias
informais estabelecidas entre a administração dos Parques e representantes das empresas
e proprietários da região, e também com as prefeituras, principalmente a de Cambará do
Sul. Segundo o Sr. Fernando Athayde Nóbrega, a administração dos Parques conta com um
Conselho Consultivo composto de representantes de 33 instituições locais, inclusive das
maiores empresas da região (Cambará Celulose S/A e Reflorestadores Unidos S/A), que
possuem áreas significativas de reflorestamento e por conseguinte seus próprios sistemas
de proteção contra incêndios florestais. As cidades abrangidas pelos Parques são muito
pequenas e não contam com corpo de bombeiros, o que faz com que a administração dos
Parques se socorra em outros centros mais distantes, como Vacaria e Torres, no Rio
Grande do Sul, e Araranguá, em Santa Catarina. Por causa da distância, as viaturas dos
bombeiros levam mais de duas horas para chegarem na Região dos Parques, o que ressalta
ainda mais a necessidade de um Plano de Proteção contra Incêndios Florestais que garanta
a máxima autonomia.

3.5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

3.5.1

Atividades apropriadas

As atividades apropriadas aqui descritas se baseiam tanto em informações fornecidas em
relatório pela administração dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral,
quanto no diagnóstico de uso público, desenvolvido por meio de coleta de dados primários e
levantamento de dados secundários referentes às Unidades. Neste sentido, procurou-se
incorporar dados relativos às atividades atualmente desenvolvidas e, em alguns casos, ao
histórico de atividades desenvolvidas no passado.
3.5.1.1 Proteção e manejo
a)

Proteção e controle de incêndios florestais

b)

Fiscalização

Para a fiscalização se dispõe atualmente de 02 (dois) fiscais para atender as duas Unidades
de Conservação, um Técnico Ambiental e um Técnico Administrativo, que se revezam em
serviços de 10 em 10 dias, e conta-se com o apoio da Brigada Militar de Cambará do
Sul/RS, da PATRAM de Caxias do Sul e da Polícia Ambiental de Santa Catarina.
Ocorrem operações conjuntas, previamente estabelecidas e programadas, e cada Instituição
trabalha sistematicamente as áreas de entorno nos seus respectivos estados.
Há uma Pick-up 4 x 4 à disposição da fiscalização, além de contar com 04 Postos de
Controle e Informação (PIC´s do Fortaleza, Rio do Boi, Morro Agudo e Mampituba) e 02
Guaritas de acesso ao interior do Parque Nacional de Aparados da Serra (Gralha Azul e
Camisas), todos com 24 horas sob proteção.
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Há também um eficiente sistema de comunicação via rádios fixos, portáteis e móveis
(instalados nos veículos), que permite manter o pronto atendimento à qualquer denúncia de
contravenção dentro dos Parques.
Ao longo dos últimos anos, têm-se observado o aumento da participação da população em
defesa do meio ambiente, haja vista que o número de denúncias provenientes de
informações da população aumentou consideravelmente, fato que não ocorria no passado,
conforme quadro 3.5.1-1.
Quadro 3.5.1-1: Autos de infrações emitidos pelos fiscais dos parques

Municípios

Data das
operações

AI/NOT/TEI
071842
82712/089774
071843

15 a 19/10
082715/089776
082714

Praia Grande/SC

082718/089777
082719/088778
21 a 22/11
071844
082720/089779
Cambará do
Sul/RS

15 a 18/11

082716
082717

Infrações
Corte de árvores e
queimada de 20 ha
Corte de árvores nativa
Colocação de cerca
Corte de árvores 0,5 ha
e apreendido 15 st de
lenha
Corte raso de 0,5 ha de
mata nativa
Corte de 0,5 há de
mata nativa
Corte de 03 ha mata
ciliar
Lenha Nativa
armazenada
Lenha Nativa
armazenada 15 st
Por acampar sem
autorização
Por acampar sem
autorização

Localidade
Pedra Branca
Figueira
Pedra Branca
Pintada
Pedra Branca
Rio Macaco

Pintada
Pintada
Cânion Malacara

Cânion Malacara

3.5.1.2 Pesquisa e monitoramento
a)

Pesquisa

Junto ao mirante do Cotovelo existe uma construção adaptada para servir como alojamento
para técnicos e pesquisadores. Uma outra ao lado, pequena, foi adaptada como espaço de
estudo.
A administração registra sistematicamente os projetos de pesquisa apresentados em um
banco de dados eletrônico (Access 2000). Foram registrados 77 projetos, até junho de 2002,
entre apresentados, concluídos sem relatório final, concluídos com relatório final e não
realizados. Os temas abrangem administração, arquitetura, desenvolvimento rural, ecologia,
ecoturismo, manejo, faunística, florística, entre outros.
O quadro 3.5.1-2 apresenta os títulos e autores e/ou instituições das pesquisas já
desenvolvidas e/ou em desenvolvimento nas Unidades até junho de 2002, segundo suas
áreas temáticas, constando ainda sua situação.
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Quadro 3.5.1-2: Pesquisas desenvolvidas nos Parques Nacionais até junho de 2002
ASSUNTO
AUTOR
TÍTULO
SITUAÇÃO
"Unidades de
Jairo José Zocche - UNESC
Conservação: Tipos,
Concluída
Objetivos e Importância"
Administração
Cláudio Rocha de Santos
"Programa de vivência no
Concluída com relatório
Jacinto – Coordenador – !!!
Parque Nacional de
final
qual a instituiçao
Aparados da Serra"
"Canyons: A avenida
Concluída com relatório
Arquitetura
Fernando Freitas Fuão UFRS
Borges de Medeiros e o
final
Itaimbézinho"
"Justiça, Poder e
Preservação Ambiental:
Desenvolvimento
embate em torno da
Autorizado sem
Cíntia Brustolin
Rural
criação do Parque
relatório
Nacional dos Aparados da
Serra"
"Plantas alóctones: Parque
Paulo Cezar Reys Bastos Nacional de Aparados da
Apresentado
IBAMA / PNAS
Serra"
"Registro e descrição de
nova espécie de Porifera
Cecília Volkmer Ribeiro, Dra.
no Parque Nacional da
Qual instituição ...
Serra Geral, Cambará do
Sul, RS"
"Biologia e Conservação
de Bromeliaceae da
Gustavo Martinelli - Jard. Bot.
Floresta Atlântica do
RJ
Brasil"
"Fatores ecológicos e
históricos responsáveis
pela raridade nas aves:
Jaqueline Maria Goerck Missouri, St. Louis
Um estudo com
‘Drymophila’ e
‘Hypocnemis’"
Concluída com relatório
final
"Ecologia e conservação
do "Puma concolor" no
Maria de Fátima Maciel dos
Parque Nacional de
Ecologia
Santos – UFRS
Aparados da Serra Cambará do Sul - RS"
"Identificação e proteção
Nêmora Pauletti Prestes –
dos ninhos de "Amazona
AMA
pretei" no RS."
"Estudo biossistemático
das Aphyllophorales,
fungos xilófagos da mata
Rosa Mara Borges da Silveira
de ‘Araucaria angustifolia’
- UFRS
(Bertol.) O. Kuntze do
Parque Nacional de
Aparados da Serra."
"Ecologia de canídeos do
Dagoberto Port e Emerson
Parque Nacional de
Monteiro Viera - UNISINOS
Aparados da Serra"
"Estudo da biologia de
Concluída sem relatório
abelhas do gênero
final
‘Monoeca’ sp.
Rodrigo Cunha - PUC-RS
(Hymenoptera;
Anthophoridae;
Exomalopsini) na Região."

ASSUNTO

AUTOR

Francisco de Assis Ganeo de
Mello - UNESP

Ecologia

Isabel Alves dos Santos PUC

Thomas Michael Lewinsohn

Wilson Abrahão Rabahy, Dr.
Albatroz: Ecoturismo e Meio
Ambiente & Eco Brasil Assoc.
Bras.
Ecoturismo

Educação
Ambiental

Faunística

TÍTULO
"Sistemática e evolução
das espécies de ‘Ectecous
saussure’, 1878
(Orthoptera: Grylloidea),
nas florestas costeiras do
sudeste e sul do Brasil e
certas ilhas”
"Estudo científico de uma
espécie de abelha
(‘Monoeca’ sp)."
"Associação de insetos
fitófagos e compostas:
Diversidade local e
Regional e seus
determinantes"
"Estudo sobre o turismo
praticado em ambientes
naturais conservados"
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SITUAÇÃO

Não realizada

Apresentado em
19/06/2002

"Turismo Participativo:
Special Interest Travel"

"Pólos Ecoturísticos em
Concluída com relatório
Parques Nacionais e
final
Zonas de Influência"
"Ecoturismo como
Sônia Maria Sfair Kinker estratégia para a
USP
Conservação da Natureza"
"Ecoturismo e Educação
Rafael Cordioli
Não realizada
Física"
Eluiz do Amaral Boff & Paulo
"Tratamento de Resíduos
Apresentado
Cezar Reys Bastos
Sólidos: Bom Jesus/RS"
Conselho de Turismo de Praia
"Conhecendo a vida
Grande/SC & outros
Selvagem"
Concluída com relatório
"Fomento à Educação
Paulo Cezar Reys Bastos final
Ambiental aos Municípios
IBAMA / PNAS
de Entorno aos Parques"
"Fomento às pesquisas e
Encerrada não
divulgação aos visitantes
Paulo Cezar Reys Bastos realizada por falta de
do Parque Nacional de
IBAMA / PNAS
patrocinadores
Aparados da Serra”
"Taimbé: Natureza e
Historias - Interpretação
Maria de Fátima Maciel dos
Ambiental do Parque
Não realizada
Santos - UFRS
Nacional de Aparados da
Serra por meios
interativos."
"Diversidade, abundância
Ana Maria Leal Zanchet, MSc e distribuição de tricladidos
- UNISINOS
no Parque Nacional de
Aparados da Serra"
Autorizado com
"Pequenos Mamíferos no
relatório parcial
Parque Nacional de
Emerson Monteiro Vieira, Dr. Aparados da Serra:
UNISINOS
Levantamento de espécies
e ecologia das
comunidades"
"Comunidade de serpentes
do Parque Nacional de
Autorizado sem
Clarice Hofstadler Deiques
relatório
Aparados da Serra, Rio
Grande do Sul."
MMA - IBAMA - DIREC DEUC - Núcleo de Ecoturismo

ASSUNTO

Faunística

Florística

AUTOR

3-176
SITUAÇÃO

TÍTULO
"Status, distribuição e
conservação dos
Fernanda Michalski, MSc
mamíferos carnívoros no
Rio Grande do Sul, Brasil."
Autorizado sem
"Levantamento fotográfico
relatório
das aves do PNAS" "Estudo das aves do
Maria Virgínia Petry UNISINOS
Parque Nacional
de
Aparados da Serra PNAS"
"Levantamento da Fauna
silvestre do Parque
Gracieli Niero Machado Nacional de Aparados da
Concluída
UNESC
Serra em território
catarinense, Praia Grande"
"Monitoramento da
Benedito Salvador Ataguile,
avifauna no Parque
MSc - CEMAVE
Nacional de Aparados da
Serra"
Não realizada
"Levantamento de
Marcelo Mazzolli, Projeto
mamíferos no Parque
Puma/SC
Nacional de Aparados da
Serra"
"Aspectos quantitativos da
produção, dispersão e
destino de sementes de
‘Araucária angustifolia’
Andrea Von Der Heyde
(Bert.) O. Kuntze e relação
Lamberts
com diferentes
fitofisiologias do Parque
Nacional de Aparados da
Serra - Rio grande do Sul."
"Criptogamas do
Jair Putzke
Itaimbezinho (PNAS)"
"Diversidade e Distribuição
Autorizado sem
geográfica das espécies de
relatório
Roseli Lopes da Costa
Caesalpinioidae
Bortokuzzi - UFRGS
(Leguminosae) no estado
de Santa Catarina, Brasil"
"Biodiversidade da família
Corticiaceae
(Basidiomycota) em
Suzana Andreatta Nietiedt,
plantações de ‘Eucalyptus’
MSc
sp e em fragmentos
florestais nativos no Rio
Grande do Sul, Brasil”.
Vanilde Citadini-Zanette, Dra "Vegetação de Aparados
UNESC
da Serra"
"Vegetação do Parque
Nacional de Aparados da
Alesandro Schardosin Klein &
Serra em território
outros - UNESC
catarinense, município de
Praia Grande"
Concluída com relatório
Escola Agrotécnica Federal de
final
"Espécies Florestais"
Sombrio
"Briófitas epífitas em mata
Eunice de Lemos Michel de Araucária no Rio
UFRGS
Grande do Sul, Brasil"

ASSUNTO

AUTOR
Altemir José Mossi - URI

Jefferson Prado - USP
Jorge Luiz Waechter, Dr. &
João André Jarenkow, Dr.
Florística

Jovita Cislisnki Yesilyurt

Maria Sulamita Dias da Silva
Melo, FURB
Paulo Henrique Labiak
Evangelista, MSc
Silvana Aparecida Pires de
Godoy

Paulo Chistiano de Anchieta
Garcia - UNESP
Genética
Paulo Augusto Suano Nuin,
MSc - MZUSP
Carlos Alberto Carvalho Reos
Daniela Fuhro & Gabriela
Paise - UNISINOS
Incursão

Osvaldo Luiz Balbinot et al.
Peter Riang Dalla Riva de
Oliveira
Peter Saile - GTZ - IBAMA
Paulo Cezar Reys Bastos IBAMA / PNAS

Manejo

Paulo Cezar Reys Bastos &
Fernando Athayde de
Nóbrega
Flávio Henrique Guimarães
Rodrigues, Dr.
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TÍTULO
"Estudos de diversidade
em espinheira Santa
‘Maytenus ilicifolia’ Mart.,
no Estado do Rio Grande
do Sul".
"Revisão taxonômica de
Adianatum L. (Pteridaceae)
no Brasil"
"Flora do Parque Nacional
de Aparados da Serra"
"Sistemática do gênero
‘Doryopteris’ J.SM
Não autorizada
(Pteridaceae Pteridophyta)"
"Florística de bryophytas e
hepatophytas do Parque
Nacional de Aparados da
Serra - RS/SC"
"A família Grammitidaceae
(Pteridophyta) no Brasil."
"Revisão do Gênero
Siphocampylus pohl para o
Brasil"
"Revisão taxonômica e
análise filogenética das
Concluída com relatório
espécies do gênero Hyla
final
laurenti do complexo
‘margena”.
"Análise preliminar das
relações de parentesco da
Não realizada
subfamília Hylodinae
(Leptodactylidae, Anura)."
"Turismo de Aventura"
"Relatório de Campo: A
mata com araucária, os
campos de cima da serra,
a mata atlântica e a marca
do homem no ambiente"
"Relatório da Incursão ao Concluída com relatório
Canyon do Itaibezinho pela
final
Trilha do Rio do Boi."
"Relatório de Incursão na
Trilha do Cavalinho"
"Projeto Unidades de
Conservação - Relatório de
Viagem"
"Proposição de um
programa de ‘review’ do
Parque Nacional de
Aparados da Serra."
Apresentado
"Regimento Interno do
Parque Nacional de
Aparados da Serra"
"Influência da Visitação
Pública na fauna de
mamíferos de médio e
Autorizado sem
grande porte no Parque
relatório
Nacional de Aparados da
Serra, RS, Brasil".

ASSUNTO

AUTOR
Antônio Danilo Morais
Barbosa

Clarice Glufke

Fernando Athayde de
Nóbrega & outros

Paulo Cezar Reys Bastos IBAMA / PNAS

Manejo

Razim Locações e Comércio
Ltda

Sônia Helena Taveira de
Camargo Cordeiro Consultora

Tito de Paula Couto & outros

Dino Damiani - Studio MDA.
Gasoduto Bolívia - Brasil
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TÍTULO
"Orientação para
sinalização visual de
Parques Nacionais,
estações ecológicas e
reservas biológicas"
"Trilhas para uso público
no Parque Nacional de
Aparados da Serra - RS /
SC"
"Pesquisa de Opinião :
Impressões dos visitantes
sobre o Parque Nacional
de Aparados da Serra"
"Uma visão geral do
Parque Nacional de
Aparados da Serra e
Parque Nacional da Serra
Geral."
"Manejo para extinção do
tojo (Leguminosa:
Papilionaceae: Ulex
europaeus), exótica
invasora do PNAS e
redondezas.
Concluída com relatório
final
"Manejo e Monitoramento
em Área de Preservação.
Objeto: Parque Nacional
de Aparados da Serra"
"Estudo de viabilidade
econômica e impacto
ambiental para
implantação de um sistema
de transporte interno no
Parque Nacional de
Aparados da Serra".
"Diagnóstico da Situação e
Potencialidades de Uso e
Proposta Preliminar de
Uso Público"
"Pesquisa e
desenvolvimento de
métodos para
monitoramento em áreas
silvestres
protegidas:Parque
Nacional de Aparados da
Serra e ecossistemas
associados"
"Sistema de sinalização do
PNAS"
"Projeto de regularização
Não autorizada
fundiária do Parque
Nacional de Aparados da
Serra"

ASSUNTO

AUTOR

Manejo

Sergio Arraes Monteiro IBAMA/RS

Microbiologia

Vladimir Stolzenberg Torres

Lionel Roth & Maria Luisa
Lorscheitter - UFRS
Palinologia
Ari Roisenberg, Dr. - UFRS

Gustavo Souza Valladares,
UFRRJ
Pedologia
Nestor Kampf & Paulo
Schneider - UFRS

TÍTULO
"Metodologia para o
Planejamento e
Gerenciamento de
Unidades de Conservação
de Uso Indireto, através de
Técnicas de
Sensoriamento Remoto e
Sistema de Informações
Geográficas Aplicadas em
Fotografias Aéreas de
Pequeno Formato"
"Contribuição ao
conhecimento da
microbiota aquática do
Parque Nacional de
Aparados da Serra ,
Cambará do Sul / RS ,
Brasil"
"Estudo palinológico de
uma turfeira no Parque
Nacional de Aparados da
Serra, Rio Grande do Sul "
"Palinologia e Geoquímica
orgânica aplicada à
reconstituição
paleoclimática da região da
mata atlântica no RS"
"Caracterização de
Organossolos, auxílio e
sua classificação"
"Caracterização
pedalógica de solos
orgânicos no Rio Grande
do Sul"
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Não autorizada

Concluída com relatório
final

Concluída com relatório
final

Concluída sem relatório
final

Autorizado sem
relatório
Concluída com relatório
final

b) Monitoramento ambiental
• Controle Climatológico
Os dados climatológicos monitorados pela gestão dos Parques apresentados nas tabelas
3.5.1-1 e 3.5.1-2, são descontínuos e/ou imprecisos não servindo como parâmetro para
comparações pretéritas ou futuras.
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Tabela 3.5.1-1: Estação climatológica auxiliar de Cambará do Sul
Meses

JAN/02
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

Temp.
do Ar
(C)

Temp.
Máxima
(C)

Temperatura
Mínima ( C )

Umidade
Relativa
(%)

Precipitação
Mensal
(mm)

Evaporação

17,9
17,3
20,2
16,5
14,1
11,3
10,4
13,3
-

24,3
24,0
26,2
22,1
19,6
16,8
17,1
19,9

13,2
11,7
15,8
12,3
9,8
7,0
5,6
8,3

84
82
85
88
88
85
83
78

237,0
82,8
154,0
145,1
167,6
368,2
172,3
171,8

89,5
78,3
81,6
64,4
60,8
63,1
73,3
104,2

(mm)

Fonte: PARNA Aparados da Serra

Tabela 3.5.1-2: Controle diário das condições de tempo
EM RELAÇÃO AOS DIAS
aberto
Fechado
Chuva
2000
22
9
5
2001
264
101
71
2002
235
79
53
Médias
174
63
43
Soma
521
189
129
(%)
73,4
26,6
24,8
Desvio Médio
101,1
36,0
25,3

Neblina
4
56
69
43
129
24,8
26,0

Sol
13
137
113
88
263
50,5
49,8

Fonte: PARNA Aparados da Serra

3.5.1.3 Manejo

3.5.1.3.1 Controle e eliminação de exóticas no interior das unidades

a) Controle e eliminação de espécies vegetais exóticas nos Parques
As principais espécies vegetais identificadas e que sofreram algum processo de controle ou
eliminação foram: pinus (Pinus eliott); eucalípto (Eucaliptus sp); Tojo (Ulex aeuropeus);
Cinamomo (Melia azedarach). Destas o pinus e eucalípto estão sendo retirado através de
corte raso empregado pelos proprietários das terras. O manejo do tojo, de forma insipiente
tem ocorrido através da gestão das UCs e parceria com empresas locais.
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Tabela 3.5.1-3: Número de espécies vegetais exóticas eliminadas
Ano
Pe
Eu
Tj
Ci

Ot.

Total

1998

-

-

-

-

-

-

1999
2000
2001
2002
Total

36
121
268
28.755
29.180

15
34
34
44
127

18
110
14
7
149

0
2
2
0
4

0
0
52
23
75

79
267
370
28.829
29.545

Fonte: Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral

Pe. = Pinus eliott; Eu. = Eucaliptus sp; Tj = Tojo (Ulex aeuropeus);
Ci. = Cinamomo (Melia azedarach)
Obs: Áreas particulares onde foram retiradas exóticas:
1.1 – Móveis Florense – em processo de retirada;
1.2 – Celulose Cambará – retirada concluída;
1.3 – Kell – em processo de retirada;
1.4 - Bromeide – retirada concluída.
b) Controle de gado no interior do Parque Nacional de Aparados da Serra
Proprietários que mantém gado bovino, eqüino e suíno no interior do Parque Nacional de
Aparados da Serra, com autorização da justiça.

3.5.1.4 Conscientização e educação ambiental
O Parque não promove atividades sistemáticas de conscientização ou educação ambiental,
sendo registradas apenas ações pontuais e ocasionais.
Destaca-se entre as atividades a realização de cursos de capacitação de condutores em
Cambará do Sul e Praia Grande, que gerou a organização das associações de condutores
locais, a ACONTUR e a APCE. Os cursos formaram cerca de 30 jovens condutores. Um dos
objetivos da formação dos condutores envolvia a educação e conscientização dos visitantes.
Registra-se também um curso (único ou sazonal) de Introdução à Educação Ambiental dado
aos educadores de Praia Grande.
São distribuídos folhetos na entrada dos parques, com apoio de empresas de Cambará do
Sul, cujo conteúdo se aproxima da conscientização ambiental e compreende uma lista de
proibições, sob o título de procedimentos, buscando restringir atividades impactantes como,
por exemplo, o uso de produtos de limpeza, a alimentação de animais silvestres, a coleta de
espécies vegetais e a deposição de lixo e papel higiênico.
O Centro de Visitantes apresenta uma exposição de painéis com fotografias de elementos
da paisagem, e embora exista um vídeo sobre o Parque, são poucos os visitantes que
pedem para assisti-lo. A exceção se refere às visitas de escolas, em que o vídeo é sempre
apresentado. De forma geral, o espaço não é aproveitado para apresentação de palestras
ou outras ações educacionais e conscientizadoras.
Inexiste qualquer tipo de interpretação nas trilhas implementadas.
De forma geral, as informações transmitidas pela administração do parque aos visitantes se
limitam a sugerir comportamentos que minimizem impactos nas áreas visitadas, não se
transmitindo informações com conteúdo educativo.
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Vale ressaltar, dentre os resultados da pesquisa de Kinker, a constatação de que os
visitantes que procuram parques nacionais “o fazem com a expectativa de aprender sobre o
ambiente visitado, e para isso esperam receber informações que enriqueçam sua visita”
(KINKER, 1999). Na mesma pesquisa, 91% dos entrevistados declararam interesse em
participar de palestra ou mostra audiovisual.
Cursos, treinamentos e palestras realizadas no auditório do Parque Nacional de Aparados
da Serra e em Escolas Públicas:
•

•
•

Curso para formação e reciclagem de recepcionistas – Parque/Sec. de Turismo de
Cambará do Sul e Sec. de Turismo do Gov. do Estado do R. G. do Sul – Realizado em
11 e 12 de novembro, na Unidade, em 20 a 25 de novembro, em Cambará do Sul, e em
7 e 8 de dezembro de 2001, em Porto Alegre.
Palestras ‘Inter-Relacionamento da Biosfera” – Trabalho desenvolvido pelo Biog. Paulo
Cezar, junto ao corpo docente do município de Praia Grande/SC;
Palestras, distribuição de folder e exposição de video para orientação de alunos do 1°,
2° e 3° graus e técnicos de outras instituições, no auditório da Unidade de Conservação.

Tabela 3.5.1-4: Controle de escolas e alunos atendidos
MESES
ALUNOS
1°, 2°e 3° Grau
JANEIRO
87
FEVEREIRO
00
MARÇO
00
ABBRIL
192
MAIO
208
JUNHO
156
JULHO
143
AGOSTO
95
SETEMBRO
260
OUTUBRO
234
NOVEMBRO
988
DEZEMBRO
347
TOTAL
2.710

INSTITUIÇÕES
ESCOLARES
02
00
00
05
06
04
02
02
07
05
26
07
66

Fonte: Parque Nacional de Aparados da Serra

3.5.1.5 Relações públicas/divulgação
A despeito das excelentes relações da administração das UCs com a administração
municipal de Cambará do Sul, a participação institucional dos Parques em ações
comunitárias no entorno é praticamente inexistente.
Das propostas relacionadas às relações públicas apresentadas pelo Plano de Ação
Emergencial, nenhuma foi implementada.
Acredita-se que este tipo de informação deveria constar em uma tabela comparativa dos
instrumentos de planejamento PM (1984) e PAE (1995).
Entretanto, a divulgação dos atrativos dos Parques, em especial dos cânions Itaimbézinho e
Fortaleza, vem crescendo a cada ano.
Essa divulgação se refere as ações promocionais dos órgãos de turismo estaduais e
municipais (principalmente no estado do Rio Grande do Sul e municípios dos Campos de
Cima da Serra) e à crescente exposição na mídia impressa (revistas de turismo, revistas de
aventura, cadernos de turismo dos principais jornais do país, etc) e televisiva, em que se
destaca a minissérie da Rede Globo que mostra cenas dos cânions.
Referente ainda às relações públicas dos Parques Nacionai, destacam-se:
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•

Bio-região: Participação da 1ª reunião para criação da Bio-regional da Mata
Atlântica Sul, realizada em Florianópolis, e

•

Conselho Consultivo: Após a realização de 05 (cinco) reuniões, foi possível
instituir os Conselhos Consultivos dos Parques Nacionais de Aparados da Serra
e Serra Geral.

3.5.1.6 Visitação
Atualmente são utilizadas para atividades de lazer e recreação no PNAS as áreas: trilha do
vértice (auto guiada); trilha do cotovelo (auto guiada); trilha do rio do boi (guiada) e o Centro
de Visitantes Paradouro (auto guiado).
No PNSG hoje são desenvolvidas atividades de visitação na: trilha do mirante da Fortaleza
(auto guiado); trilha da Pedra do Segredo (auto guiado); trilha do Malacara e Churriado
(guiada).

3.5.2

Atividades ou situações conflitantes

3.5.2.1 Problemas identificados durante o diagnóstico das unidades
As atividades ou situações conflitantes dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e
Serra Geral, descritas neste item, foram identificadas principalmente durante os trabalhos de
campo da Avaliação Ecológica Rápida, do diagnóstico de Uso Público e mesmo das viagens
de reconhecimento. Incorpora também a compilação de dados secundários referentes a
documentos gerenciais e informações fornecidas pela administração dos Parques.
Diferentes impactos decorrentes de cultivos agrícolas, da pecuária, de desmatamentos
generalizados, da abertura de canais de drenagem, da introdução de espécies exóticas, do
uso do fogo, do turismo desordenado, e do uso público em geral, foram registrados para a
área das Unidades. Inclui-se também aqui alguns impactos registrados no entorno dos
Parques, mas que têm relação direta para com os mesmos. Todos estes problemas e
situações conflitantes estão especificados a seguir.
a) Áreas não Indenizadas no Interior das UCs
Os principais problemas identificados na área dos Parques estão relacionados à
regularização fundiária. A não solução desta situação na área das Unidades resulta em
conflitanto com os objetivos destas UCs dispostos pela Lei nº 9.985 que regulamenta o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
Grande parte dos problemas verificados no interior dos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e da Serra Geral é resultante da não desapropriação de terras e que por conseguinte,
continuam a serem usadas de maneira inadequada pelos atuais proprietários.
b) Presença de Gado no Interior das UCs
A presença do gado foi verificada em todos os pontos e ambientes amostrados no alto da
Serra Geral durante a Avaliação Ecológica Rápida (AER), e se constitui numa das principais
ameaças à integridade ambiental do PNAS e PNSG.
Os problemas mais graves associados à presença do gado, verificados durante os trabalhos
de campo, são decorrentes da descaracterização por pisoteio da vegetação nativa dos
campos, banhados, sub-bosque das florestas e vegetação ciliar. A penetração dos bovinos
no sub-bosque das áreas de Floresta Ombrófila Mista é constante e intensa. Utilizando
estes ambientes como abrigo, o pisoteio resultante leva a um grave impacto sobre a
regeneração das espécies florestais, principalmente, arbóreas, uma vez que há supressão
dos indivíduos jovens e plântulas. O pisoteio constante sobre solos profundos acarreta ainda
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na alteração da drenagem superficial pela formação de canais de escoamento das águas
das chuvas.
Este pisoteio do gado bovino sobre o solo florestal proporciona o estabelecimento de
espécies vegetais invasoras de porte herbáceo, que competem diretamente e de maneira
agressiva com as espécies nativas pertecentes aos estratos inferiores do sub-bosque
florestal, prejudicando até mesmo o crescimento de espécies arbóreas, como é o caso das
espécies de Rynchospora que formam densos agrupamentos em florestas onde o gado
penetra constantemente. Na figura 3.5.2-1 são observados diversos indivíduos de
Rynchospora presentes no estrato herbáceo de uma área de Floresta Ombrófila Mista
estabelecida próxima á borda do cânion Itaimbezinho.
Figura 3.5.2-1: Indivíduos de Rynchospora spp. Presentes no Estrato Herbáceo da
Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana Próxima ao Cânion Itaimbezinho, Parque
Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS12

Em praticamente toda a área dos Parques de Aparados da Serra e da Serra Geral foram
observados animais pastejando sobre Campos Secos ou penetrando em áreas de Floresta
Ombrófila Mista, tal como evidencia a figura 3.5.2-2, onde podem ser observados diversos
animais pastejando no interior do Parque Nacional de Aparados da Serra próximo ao
“Banhado Grande”. A presença de gado bovino no interior das UCs e entorno é tão
expressiva que não foram observadas áreas de campos nativos e de Floresta Ombrófila
Mista ou Floresta Nebular sem registro de impacto por estes animais. Em algumas áreas de
Floresta Nebular, tal como a presente nas bordas noroeste do cânion Macuco, verifica-se a
existência de trilhas de gado em declividades muito pronunciadas.

12

As fotos deste item são de PERIN, R.G. (2002), exceto a da Figra 3.5.2-4, que é de Segalla (2002).
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Figura 3.5.2-2: Presença de Gado no Interior do Parque Nacional de Aparados da
Serra, Cambará do Sul, RS

De maneira semelhante observa-se na localidade Faxinal em Cambará do Sul, onde uma
antiga trilha de tropeiros desce a partir do planalto em direção à planície por uma vertente
lateral do cânion Faxinalzinho. Esta trilha, visualizada na figura 3.5.2-3, é utilizada
atualmente para o contrabando de gado, evitando a passagem pelos postos de fiscalização
de tributos estaduais presentes na Estrada da Serra do Faxinal.
Figura 3.5.2-3: Trilha no Interior do Cânion Faxinalzinho Utilizada para Contrabando de
Gado, Localidade Faxinal, Parque Nacional da Serra Geral, Cambará do Sul, RS

A ação do gado nas margens dos rios e córregos contribui para o assoreamento nesses
ambientes, intensificando processos erosivos. Nas áreas de campo turfoso e em outros
ambientes lênticos temporários e permanentes utilizados pelo gado para beber água, as
fezes deixadas desencadeiam processos de eutrofização destes delicados ambientes,
interferindo na disponibilidade de oxigênio e na produção de fitoplancton, base da
alimentação de girinos filtradores (Figura 3.5.2-4).
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Figura 3-5.2-4: Fezes de Gado Encontradas na Maior Parte dos Ambientes Aquáticos
Lênticos dos PN

Outro impacto verificado decorrente do pisoteio do gado sobre Campo Seco é a formação
de voçorocas. O rareamento da cobertura vegetal pelo uso do fogo e o pisoteio constante do
gado aliados à intensidade pluviométrica resultam no carreamento dos sedimentos
superficiais pelas águas da chuva, principalmente em áreas de declividades acentuadas. Na
figura 3.5.2-5 pode ser observada a formação de uma voçoroca num terreno declivoso,
onde é utilizado o fogo para rebrote das espécies herbáceas utilizadas no pastejo do gado.
Figura 3.5.2-5: Voçoroca Formada em Área de Uso Intensivo Pelo Gado Bovino na
Localidade Morro Agudo, Próximo ao Limite do Parque Nacional da Serra Geral,
Cambará do Sul, RS

A presença de gado bovino também pode ser registrada nas unidades geomorfológicas
correspondentes à Planície Aluvio-coluvionar, Patamares da Serra Geral e Serra Geral,
sendo, entretanto, muito menos expressiva quando comparada às criações estabelecidas no
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Planalto dos Campos Gerais. Contudo, verificam-se impactos nestas unidades decorrentes
não só da penetração do gado no sub-bosque florestal, mas também da formação de
pastagens apartir do desmatamento de áreas originalmente florestais uma vez que nestas
unidades não existem formações campestres naturais. Todas as áreas de pastagem
encontradas nestas unidades correspondem aos estágios iniciais de regeneração das
formações florestais, conforme evidencia a figura 3.5.2-6, na qual podem ser observadas
diversas gado bovino sobre área de regeneração inicial da formação de Terras Baixas da
Floresta Ombrófila Densa.
Figura 3.5.2-6: Área de Pastagem na Localidade Tenente, São João do Sul, SC; ao
Fundo Remanescente de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas

Outras fontes de impacto de maior amplitude estão diretamente ligadas à presença do gado,
como a prática de incêndios de grande extensão nos campos secos, campos rupestres e
campos turfosos, situados no alto da Serra Geral, a fim de favorecer a rebrota da pastagem,
para alimentar o gado no período de seca. Outro impacto significativo, ligado à presença do
gado nestes locais, é descaracterização do ambiente causada pela introdução de forrageiras
exóticas, como o trevo.
Além disso salienta-se o abate de puma dentro e nas imediações dos Parques em
decorrência da inexistência de uma política do órgão (existe trabalho sendo feito, só não
começou no PN) ambiental responsável (IBAMA) para solucionar o problema de ataques a
rebanhos domésticos. Sem uma existência de um procedimento normativo, os incidentes de
morte dos pumas são ignorados.

d) Cultivos agrícolas
Relacionada à base da economia primária de ambos Estados, a prática agrícola apresentase difundida em larga escala, principalmente, na área do entorno dos Parques Nacionais
correspondente à Planície Aluvio-coluvionar, Patamares da Serra Geral e início da Serra
Geral.
Na Planície Aluvio-coluvionar encontram-se as maiores áreas cultivadas da região,
correspondendo em maior proporção à rizicultura (cultivo de arroz Oryza sativa), adaptada
às características topográficas da planície de drenagem lenta, como pode ser visto na figura
3.5.2-7. Dada a grande demanda da rizicultura por água, observa-se por toda a região
alterações ambientais visando a sua efetividade, resultando em modificações na drenagem
natural e na configuração hidrográfica local, representadas, principalmente, por barramentos
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e desvios de cursos d’água, abertura de canais de drenagem e irrigação, e bombeamento
de água dos rios para as áreas agricultáveis.
Estas alterações resultam em impactos diretos sobre os poucos remanescentes da
formação de Terras Baixas da Floresta Ombrófila Densa, desde a fragmentação destes
ambientes florestais até o ressecamento dos solos paludosos destas florestas como
resultado da drenagem artificial.
Figura 3.4.2-7: Rizicultura na Localidade Tenente, São João do Sul, SC

Nas áreas de cultivo não inundadas observa-se uma rotação de culturas, predominando a
fumicultura (cultivo de fumo Nicotiana tabacum) em termos de área cultivada e período de
permanência, sendo observado o cultivo de milho Zea mays nas mesmas áreas durante a
entresafra do fumo.
A crescente expansão da fumicultura na região (dada a maior rentabilidade econômica)
resulta num aumento da pressão antrópica sobre os remanescentes naturais, não apenas
pelo aumento de áreas para cultivo como também pela necessidade de lenha para os fornos
de secagem do fumo. Apesar dos fumicultores utilizarem o Eucalyptus spp. como fonte
principal de lenha, as denúncias sobre o uso de madeiras de espécies nativas para tal fim
são recorrentes.
Soma-se a isto o fato das áreas lavradas para cultivo permanecerem certa quantidade de
tempo sem cobertura vegetal, tal como evidencia a figura 3.5.2-8, favorecendo a lixiviação
dos nutrientes do solo pelas águas das chuvas. Como resultado gera-se um aumento da
demanda por insumos agrícolas, além dos tradicionais herbicidas e inseticidas já utilizados
que produzem efeito danoso sobre a biota local.
Nas áreas relativas às Encostas do Planalto o principal cultivo agrícola está relacionado à
bananicultura (cultivo de banana Musa paradisiaca), sendo observado, principalmente, no
entorno imediato das UCs e também em áreas no interior de ambos Parques Nacionais. A
figura 3.5.2-9 evidencia uma bananicultura próxima aos limites do Parque Nacional de
Aparados da Serra. Em outras áreas, no interior dos Parques foram verificados cultivos de
banana: vale do rio do Boi (próximo à entrada do cânion Itaimbezinho como mostra a foto
figura 3.5.2-10), no cânion Faxinalzinho, próximo às entradas dos cânions Malacara,
Churriado, Corujão, Fortaleza e Macuco, correspondendo em grande parte às áreas do
Parque Nacional da Serra Geral.
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Figura 3.5.2-8: Área Preparada para Fumicultura Evidenciando o Solo Exposto,
Localidade Tenente, São João do Sul, SC

Como cultivo agrícola de maior expressão nesta unidade de relevo, a bananicultura gera
como impactos imediatos, principalmente sobre a formação Sub-montana da Floresta
Ombrófila Densa, a supressão de áreas florestais para ampliação das áreas de cultivo
resultando em expressiva fragmentação destes ambientes. Esta fragmentação pode se
tornar especialmente prejudicial quando analisada sob o ponto de vista da perda de
conectividade entre as áreas florestais, uma vez que tratam-se de partes de um conjunto
que configura-se num importante corredor florestal estabelecido em sentido norte-sul.
Mais ainda são as constatações sobre o uso de herbicidas e inseticidas nestes cultivos
aliados à utilização de sacos plásticos para armazenamento dos frutos, os quais são
deixados de maneira irrestrita no ambiente, como pode ser visto na figura 3.5.2-11.
Figura 3.5.2-9: Extensa Área de Bananicultura no Vale do rio Mampituba, Próximo ao
Limite do Parque Nacional de Aparados da Serra, Praia Grande, SC
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Figura 3.5.2-10: Bananicultura Próxima ao PIC Rio do Boi/IBAMA, na Entrada do
Cânion Itaimbezinho, Parque Nacional de Aparados da Serra, Praia Grande, SC

Figura 3.5.2-11: Sacos Plásticos Utilizados em Área de Bananicultura, Localidade
Tigre Preto, Jacinto Machado, SC

O uso principalmente de agrotóxicos organoclorados, assim como herbicidas e fertilizantes
específicos de determinadas culturas, podem contaminar os corpos d’água permanentes e
temporários. De forma geral, os herbicidas são prejudiciais por possuírem em sua
composição substâncias que atuam como detergentes diminuindo a tensão superficial da
água, assim interferindo na respiração cutânea em anfíbios adultos e particularmente na
respiração branquial em girinos. O principal agente herbicida é o Glyphosato (um
organofosfato), de amplo espectro usado para matar ervas daninhas em plantações,
sobretudo de grãos. A toxicidade para mamíferos e aves é baixa, porém pode afetá-los
indiretamente atingindo as essências botânicas nativas. Peixes, anfíbios e invertebrados que
dependem de água durante seus ciclos vitais são os principais atingidos. Os pesticidas
organoclorados tem causado comprovada diminuição das populações de espécies de
anfíbios na América do Norte, segundo Russell et alli (1995).
Em menores proporções são verificados cultivos de cana-de-açúcar Saccharum officinale,
destinados principalmente para o consumo de subsistência tal como os cultivos de aveia
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Avenna sativa, e de maneira incipiente, cultivos de palmeira-imperial Roystonea oleraceae,
a qual destina-se tanto para a extração do palmito como para uso ornamenteal.
Ainda de pouca expressão, restritos ao Planalto dos Campos Gerais, registram-se os
cultivos de alho Allium sativum evidenciado pela figura 3.5.2-12 em área cultivada próxima
ao limite do Parque Nacional de Aparados da Serra, assim como os cultivos de pastagens
artificiais representadas pelo trevo Trifolium repens e pelo azevém Lollium perenne. A foto
3.4.2-14 mostra um cultivo de trevo também próximo ao limite do PN de Aparados da Serra,
na localidade Azulega em Cambará do Sul.

Figura 3.5.2-12: Cultivo de Alho Allium sativum Próximo ao Limite do Parque Nacional
de Aparados da Serra, Localidade Azulega, Cambará do Sul, RS (foto Perin, R. G.,
2002)

3.6 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.6.1 Pessoal
No que se refere a situação de pessoal disponível nas Unidades, pode-se defini-la como
razoável considerando que a maioria das unidades de conservação não dispõe de
funcionários em número suficiente para sua operacionalização.
Quadro 3.6.1-1: Pessoal dos Parques Nacionais de Aparados da Serra

Agente Adm.
Analista Amb.
Aux.
Serv.
Gerais
Brigadistas
Cobrador
DAS – 101.3
Motorista
Recepcionista

IBAMA

Contratados
IBAMA

PMCS

UNESC

-

-

01

-

Governo
Estado
RS
-

01

HORÁRIO
DE
TRABALHO
2ª a 6ª feira

01

-

-

-

-

01

10 x 10 dias

01
-

10
-

03
02
02
02

-

02

03
10
02
01
02
04

2ª a 6ª feira
12 x 36 horas
7 x 7 dias
2ª a 6ª feira
7 x 7 dias
4ª ao
Domingo

TOTAL

Técnico Adm.
Técnico Amb.
Vigilantes
Voluntários
TOTAL

IBAMA

Contratados
IBAMA

PMCS

UNESC

02
01
02
07

08
18

10

02
02

Governo
Estado
RS
02

TOTAL
02
01
10
02
39
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HORÁRIO
DE
TRABALHO
10 x 10 dias
10 x 10 dias
12 x 36 horas
eventualmente
-

Fonte: Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral

Entretanto, como se pode observar, existem apenas 05 (cinco) funcionários da Instituição
IBAMA, dos quais 02 (dois) encontram-se em licença médica há mais de 06 (seis) meses, o
que acarreta uma sobrecarga de serviço para os outros na área de proteção das UC.
Os funcionários cedidos por outras Instituições Conveniadas, que hoje exercem atividades
de manutenção, operacionalização e atendimento ao público visitante, apesar de terem sido
treinados não têm o perfil adequado para atender aos turistas.

3.6.2

Infra-estrutura, equipamentos e serviços

3.6.2.1 Infra-estrutura
Os Parques contam atualmente com a seguinte estrutura de apoio:
•

Guarita de acesso Gralha Azul (RS-429);

•

Estacionamento interno;

•

Salas anexas ao Centro de Visitantes para instalação das Secretarias de Turismo de
Cambará do Sul/RS e Praia Grande/SC, (ainda não ocupadas);

•

Centro de Visitantes:
-

lanchonete;

-

auditório com capacidade de acomodar 50 pessoas;

-

centro de exposições;

-

banheiros públicos;

-

04 lojas (em processo de licitação);

-

escritório da administração

•

Posto de Controle e Informação Camisas;

•

Posto de Controle e Informação Rio do Boi, com alojamento para 04 pessoas;

•

Posto de Controle e Informação Mampituba, com alojamento para 04 pessoas;

•

Posto de Controle e Informação Morro Agudo;

•

Casa das Macieiras;

•

Hospedaria de Técnicos e Pesquisadores, com capacidade de hospedar 16 pessoas;

•

Alojamento de Pesquisadores, com capacidade de alojar 08 pessoas;

•

Alojamento da Brigada de Incêndios;

•

03 Torres de Observação de Incêndios;

•

03 Estações Climatológicas;

•

Lava-pratos, com banheiros público;
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•

01 Torre repetidora do sistema de comunicação de rádios;

•

01 Torre repetidora da estação de rádios monocanais para o telefone; e

•

01 Telefone do Sistema Ruralcel;

Quanto a infra-estrutura e os equipamentos de apoio à visitação existentes nas unidades,
incluem-se aqui tanto aqueles já utilizados pela administração quanto aqueles situados em
áreas ainda não indenizadas, sedes de fazendas, casas e outras estruturas que não são
utilizados atualmente, mas podem apresentar potencial para utilização.
No que se refere aos últimos, o fato de permanecerem sobre o controle privado, mesmo no
interior das Unidades, impossibilitou a avaliação das características, do estado de
conservação e do real potencial para utilização, sendo possível apenas, através do controle
efetuado pela administração, registrar o número e a localização das construções existentes.
Registram-se 16 construções nessa situação no interior das duas unidades, sendo 4 no
interior do PNSG e o restante no PNAS.
Vale observar que em razão da situação legal destas áreas, até mesmo a administração das
unidades encontra dificuldades para identificar todas as construções existentes, não sendo
improvável a existência de outras construções com potencial para apoio ao manejo não
identificadas nesse documento, principalmente no interior do PNSG.
Além das estruturas com potencial e daquelas já citadas acima, o PNSG apresenta poucos
equipamentos para apoio à visitação, podendo-se citar:
•

placas sinalizando a situação de proibição das atividades de camping e visitação ao
Malacara localizadas na estrada de acesso ao Fortaleza, uma placa sinalizando a
entrada para a trilha da Pedra do Segredo e uma placa indicando a proibição do
acesso de veículos ao mirante do Fortaleza;

•

latões de lixo cedidos pela APCE; e

•

estruturas de proteção utilizadas no PNAS (cabo de aço fixado em pequenos postes
de eucalipto) adaptadas para impedir o acesso e o estacionamento de veículos fora
do leito da estrada e impedir o acesso de veículos até o mirante do Fortaleza.

A seguir são listados os equipamentos e a infra-estrutura de apoio à visitação encontrados
no PNAS, complementando aqueles àqueles anteriormente citados:
•

áreas para piquenique, com bancos e mesas de madeira, localizadas junto ao Centro
de Visitantes e ao Mirante do Cotovelo;

•

as trilhas do Rio do Boi, do Cotovelo e do Vértice, descritas em detalhe no capítulo
referente aos atrativos turísticos, os mirantes do Vértice e do Cotovelo (estruturas
que se destacam na paisagem, com base de concreto, guarda-corpo e piso de
madeira);

•

lixeiras espalhadas pelas trilhas;

•

estruturas de proteção, compostas por cabos de aço contínuos fixados em pequenos
postes de eucalipto; e

•

sinalização composta por placas indicando o horário de funcionamento das trilhas e
proibindo o acesso a algumas áreas ao longo da trilha do Cotovelo (“Não
ultrapasse”). De forma geral, a sinalização se mostra insuficiente, e algumas placas
estão em péssimo estado de conservação. As placas de “Não ultrapasse”, por terem
sido colocadas em caráter emergencial, não seguem o padrão das outras placas
observadas.
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3.6.2.2 Veículos e equipamentos
Quadro 3.6.2-1: Veículos e equipamentos dos Parques Nacionais
Veículos e Equipamentos
Pick-Up 4 x 4 Cab.
Pick-Up 4 x 4 Cab.
Pick – up
Pick-Up 4 x 4 Cab.
Trator c/ implementos
Trailler p/06 pessoas
Trailler p/transp. de equinos
Radiocomunicação fixa
Radiocomunicação móvel
Radio comunicação HT
Repetidora
Revolver !!!!
Rifle Puma !!!!!
Motoserra
Binóculo
Bússula
Micro computador 16 M RAN
Lep top 60 M RAN
Impressora
Impressora
Impressora
Impressora
Scanner
Máquina Fotográfica
Filmadora
Telefone ruralcel
Televisor 20 pol.
Vídeo cassete
Sistema de som c/ 02 caixas
Central de telefone
Torres de rádios
Gerador de 16,5 KWA
Compressor de ar
Caregador de bateria
Gerador de 9,5 KWA
Estações Climatológicas
Fac-simile
Retroprojetor
Projetor de Slides
GPS 12XL

Modelo
Toyota hillux 1998
Toyota Band.1997
Saveiro – 93
Nissan/Frontier/2002
Valmete,1995
Rubi 590, 98
MOTOROLA
MOTOROLA
MOTOROLA
MOTOROLA
TAURUS
ROSSI
STHIL
TASCO
LENSATIC
ADD e UIS
Armada 1005/Compaq
HP 692 C
HP 777
Epson 300
Cânon BJ 200 ex
TCÊ S 430
Nikon N 6.006
Gradiente Vídeo Maker
Intelbraz
Philco PVC
Philco PVC 8400 4 cabeças
Gradiente
PABX CPC C 20 SPR 02
troncos e 08 ramais
MSV 5,2 VL 1E/130127,
220 V
Tunga
Bambozzi
Multilog
Brohter
IEC
IEC
GARMIN

Fonte: Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral

Existente

Estado de
Conservação

02
01
01
01
01
01
01
06
03
09
01
04
02
01
06
04
02
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Regular
Péssima
Ruim
Bom
Bom
Bom
Regular
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Ruim
Bom
Bom
Obsoletos
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

01

Bom

01
01

Bom
Bom

01

Bom

01
01
03
01
01
01
01

Ruim
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
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3.6.2.3 Vias de circulação interna
A figura 3.6.2-1 localiza as principais vias de circulação situadas no interior das unidades. A
maior parte destas vias é de estradas de chão batido para acesso as antigas, ou ainda não
indenizadas, fazendas do interior dos Parques, e foram percorridas e geo-referenciadas
durante os trabalhos de campo para a realização da Avaliação Ecológica Rápida. De um
modo geral, se encontram em péssimo estado de conservação sendo fundamental o uso de
veículos tracionados. Salienta-se, no entanto, a existência de outras estradas não
percorridas no interior das Unidades, destacando-se aquelas de acesso a algumas fazendas
ainda não indenizadas, devido à falta de autorização de seus respectivos proprietários.
No PNAS, destacam-se:
- a antiga RS – 429, atual CS – 360, que corta o PNAS da Guarita Gralha Azul até a Guarita
Camisas. A via se encontra asfaltada no trecho que vai da Guarita ao Centro de Visitantes.
Do Centro de visitantes até o Mirante do Cotovelo ela é chamada de Trilha do Cotovelo. A
partir daí, até a Guarita Camisas, a utilização é apenas para serviços internos da unidade;
- a atual RS – 429, que se liga a SC - 450 na serra do Faxinal. A via determina o limite norte
do PNAS onde este se encontra com o PNSG. Sem pavimentação, é uma via de circulação
intensa, principal ligação entre Cambará do Sul e Praia Grande;
- estrada do Crespo, via que cruza o PNAS pela região do Morro Agudo, utilizada como rota
alternativa por turistas que desejam acessar o litoral vindos da região de Caxias do Sul.
Figura 3.6.2-1: Vias de circulação existentes no interior das Unidades
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3.6.2.4 Sinalização
No PNAS, a sinalização é composta principalmente por placas indicando o horário de
funcionamento das trilhas e proibindo o acesso a algumas áreas ao longo da trilha do
Cotovelo. De forma geral, a sinalização se mostra insuficiente e algumas placas estão em
péssimo estado de conservação. As placas de “Não ultrapasse”, por terem sido colocadas
em caráter emergencial, não seguem o padrão das outras placas observadas.
No PNSG há placas sinalizando a situação de proibição das atividades de camping e
visitação ao Malacara localizadas na estrada de acesso ao Fortaleza, uma placa sinalizando
a entrada para a trilha da Pedra do Segredo e uma placa indicando a proibição do acesso
de veículos ao mirante do Fortaleza.

3.6.3 Estrutura organizacional
As informações referentes à estrutura organizacional (estrutura interna das unidades,
atribuições do pessoal envolvido e fluxo de informações entre Unidades, DIREC e Gerência
Executiva Estadual) não foram fornecidas pela administração dos Parques até o presente
momento.

3.6.4

Recursos financeiros

Quadro 3.6.3-1: Recursos orçados do Parque Nacional de Aparados da Serra
RECURSOS POR FONTE EM TRIMESTRE (R$)
ELEMENTO
DE
DESPESA
DIÁRIAS
MATERIAL
CONSUMO
PASSAGEM
PESSOA
FÍSICA
PESSOA
JURÍDICA
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
TOTAL P/
TRIMESTRE

Fonte 150

Fonte 250

Fonte 185

I

II

III

IV

TOTAL
FONTE

I

II

III

IV

TOTAL
FONTE

I

II

III

IV

TOTAL
FONTE

500

700

1.000

945

3.145

1.000

1.500

X

X

2.500

X

300

X

X

300

3.000
300

2.800
200

1.000
X

X
X

6.800
500

4.000
X

6.000
1.000

X
X

X
X

10.000
1.000

950
200

1.500
200

X
X

X
X

2.450
400

1.000

1.200

X

X

2.200

1.000

3.000

X

X

4.000

400

600

X

X

1.000

3.000

3.000

X

X

6.000

3.000

5.000

X

X

8.000

840

1.000

X

X

1.840

200

200

X

X

440

200

600

X

X

800

X

120

X

X

120

8.000

8.140

2.000

945

19.085

9.200

17.000

X

X

26.300

2.390

3.720

X

X

6.110

Fonte: NUC/RS

Quadro 3.6.3-2: Recursos orçados do Parque Nacional da Serra Geral
ELEMENTO DE
DESPESA

RECURSOS POR FONTE EM TRIMESTRE (R$)
Fonte 150

DIÁRIAS
MATERIAL
CONSUMO
PASSAGEM
PESSOA
FÍSICA
PESSOA
JURÍDICA
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
TOTAL P/
TRIMESTRE

Fonte: NUC/RS

Fonte 250

Fonte 185

I

II

III

IV

TOTAL
FONTE

300

500

X

X

800

300

500

X

X

800

X

200

X

X

200

1.500
X

2.500
100

X
X

X
X

4.000
100

2.450
250

4.000
X

X
X

X
X

6.450
250

500
X

1.000
500

X
X

X
X

1.500
500

750

1.250

X

X

2.000

500

1.500

X

X

2.000

150

750

X

X

900

1.600

2.025

X

X

3.625

2.000

3.000

X

X
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A demora na liberação dos recursos disponibilizados para o exercício financeiro, aliada aos
aspectos administrativos burocráticos para a realização dos processos licitatórios, deixa as
Unidades descentralizadas sujeitas a constantes críticas por parte do público usuário.
Informações relacionadas aos recursos orçados e gastos referentes aos anos de 2001 e
2002, bem como às fontes atuais e potenciais de recursos para as Unidades, não foram
disponibilizados pela administração das Unidades até o presente momento.
Quadro 3.6.3-3: Arrecadação no Parque Nacional de Aparados da Serra
ARRECADAÇÃO
1998
1999
2000
2001
Janeiro
17.056,00 20.042,00 23.904,00
Fevereiro
17.035,00 14.992,00 19.137,00
Março
8.302,00
17.808,00 10.300,00
Abril
7.791,00
23.151,00 14.868,00
Maio
9.315,00
10.940,00 7.507,00
Junho
9.950,00
12.756,00 14.199,00
Julho
16.206,00 26.908,00 29.375,00
Agosto
2.997,00
7.928,00
9.269,00 14.186,00
Setembro
4.053,00
10.673,00 11.727,00 11.239,00
Outubro
13.275,00 8.620,00
6.517,00 14.928,00
Novembro
13.416,00 13.720,00 12.737,00 18.353,00
Dezembro
12.468,00 11.213,00 16.149,00 22.049,00
Total / An.
46.209,00 137.809,00 182.996,00 200.045,00
Média / M.
9.241,80
11.484,08 15.249,67 16.670,42
Fonte: Parque Nacional de Aparados da Serra
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2002
29.994,00
29.147,00
18.606,00
11.812,00
15.215,00
13.244,00
29.739,00
11.485,00
19.992,00
9.542,00
22.068,00
21.141,00
231.985,00
19.332,08

2003

Cooperação institucional

As informações referentes aos processos de parceria e atividades implementadas não foram
cedidas até o presente momento pela administração dos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral. Salienta-se, no entanto, àquelas implícitas no quadro 3.6.1-1, referente
a disponibilização através de convênio de recursos humanos pela Prefeitura Municipal de
cambará do Sul (PMCS), pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e pelo
Governo Estadual do Rio Grande do Sul.

3.7 SIGNIFICÂNCIA
Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral apresentam grande significância
nos níveis mundial, nacional e regional.

3.7.1

Significância mundial

1. Considerando a importância mundial, os Parques são Zona Núcleo da Reserva da
Biosfera do Programa MaB da UNESCO. A declaração da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica endossa a situação de floresta tropical mais ameaçada do mundo,
sendo que uma amostra ímpar é preservada pelos Parques.
2. Registro geológico dos grandes derrames ocorridos no antigo continente Gondwana,
entre o eo-mesozóico e o eo-cretácio (era Mesozóica), sem similar em toda a história
da Terra. Os registros destes derrames são apenas encontrados na Índia, África do
Sul e América do Sul, sendo que neste a região dos Aparados é um dos locais onde
os derrames podem ser observados com maior notoriedade.
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3.7.2

Significância nacional

1. Os processos tectônicos erosivos que modelaram a paisagem da região formando os
cânions, conferiram aos Aparados da Serra característica única no País, com beleza
cênica singular, onde grande parte desta está preservados pelos Parques.
2. Os Parques, graças a sua situação geográfica aliada à variação altitudinal marcante,
resguardam importantes seguimentos das Florestas Ombrófila Densa e Mista e os
Campos Sulinos. Este ecótono propicia a existência de uma grande diversidade
florística e faunística nas UC’s.
3. Os Campos Sulinos apresentam alto índice de biodiversidade e endemismos, porém
dos 172.000 km 2 hoje ainda existentes, apenas 509,93 km2 (0,29%) destes estão
protegidos por UC’s de proteção integral. Os Parques preservam cerca de 96,17 km 2
dos Campos Sulinos o que corresponde a 18,86% das áreas de campos protegidas
por UC’s de proteção integral.
4. Pela sua posição geográfica, os Parques tornam-se um importante elo de ligação e
manutenção dos corredores ecológicos no sentido Norte – Sul acompanhando a
distribuição da Floresta Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) e Leste – Oeste
seguindo as formações dos Campos Sulinos, Mata de Araucária (Floresta Ombrófila
Mista) e a Floresta do Rio Uruguai (Floresta Estacional Decidual), o que justifica a
abrangência de todo este complexo pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
5. Os Parques resguardam:
• elementos da fauna e flora andina de distribuição bastante restrita;
• a presença de endemismos da flora (100 espécies vegetais endêmicas da
região dos Aparados presentes nos Parques) e da fauna;
• significativo número de espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção 05 espécies de vegetais presentes na Lista Oficial de Espécies da Flora
Brasileira Ameaçadas de Extinção; 05 espécies de mamíferos e 05 de aves
da Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção; e 04 espécies de
mamíferos, 51 de aves e 04 de anfíbios que constam na Lista das Espécies
da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul.
3.7.3

Significância regional

1. O processo de ocupação humana do planalto riograndense e do extremo sul
catarinense ocorreu de forma razoavelmente dissociada, muito embora as barreiras
físicas representadas pelas escarpas da Serra Geral não tenham constituído um
obstáculo realmente efetivo à integração dos processos históricos subseqüentes. As
diferenças sócio-culturais hoje observadas são frutos do processo de colonização,
geomorfologia e de políticas públicas específicas dos estados do RS e SC. Os
Parques, neste contexto, são importantes agentes integradores das diferenças
sócio-culturais entre os dois estado, através da sua gestão.
2. Por fim pode-se assinalar a importância dos Parques como motivadores de
desenvolvimento de atitudes e processos ambientalmente corretos em seu entorno,
seja através das atividades de conscientização, educação ambiental, fiscalização ou
da participação da sua gestão nos processos de licenciamento ambiental.
Os Parques, considerando a categoria de manejo apresentam atividades significativas
de uso público, áreas de difícil acesso, questão fundiária não resolvida e manejo de
pastagens com fogo no entorno, que hoje dificultam o manejo das UCs. Esta situação
frente à infra-estrutura, equipamentos e pessoal existente para o desenvolvimento das
atividades de monitoramento, fiscalização e educação ambiental com os visitantes e
comunidade do entorno, não atende plenamente as necessidades para se atingir
totalmente os objetivos das UCs.
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4.1

PROCESSO DE PLANEJAMENTO

O Plano de Manejo dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral baseou-se
metodologicamente no “Roteiro Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, Reserva
Biológica e Estação Ecológica” do IBAMA (2002). Seguindo esta referência, o planejamento
dos Parques, contido neste encarte número 4, é precedido de outros três encartes que o
subsidiam. No primeiro deles é apresentada uma macro contextualização das Unidades
(contextos internacional, nacional e estadual). O segundo apresenta a análise regional de
onde se inserem os Parques (municípios do entorno), baseada em dados secundários e
primários, sobretudo sobre os aspectos socioeconômicos mais importantes na gestão da
Unidade. O encarte 3 apresenta a análise das UC’s, também baseada em dados primários e
secundários. Portanto, o conjunto de elementos que constitui o diagnóstico subsidia o
planejamento.
O antigo “Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso
Indireto” (IBAMA, 1996) segue metodologia de planejamento segundo programas e
subprogramas de manejo. A nova versão de roteiro introduziu a metodologia de
Planejamento por Áreas de Atuação, que prioriza a identificação de áreas focais para
atuação da gestão da UC, em seu interior e no exterior (áreas estratégicas internas e
externas), estabelecendo as ações a serem desenvolvidas em cada uma delas e
organizando estas ações segundo os distintos temas de manejo. Desta forma o
planejamento torna-se mais objetivo, podendo prever ações específicas para diferentes
situações encontradas pela gestão da Unidade.
No presente encarte, aborda-se também, além da visão geral do planejamento, o histórico
de planejamento dos Parques (item 4.2). Analisá-se, ainda, para o PN de Aparados da
Serra a implementação do Plano de Manejo (IBAMA 1984), o Plano de Ação Emergencial
(PAE) (IBAMA, 1995), o Plano de Uso Público (IBAMA, 2000) e o Plano de Ecoturismo e
Uso Público em Unidades de Conservação – Parque Nacional de Aparados da Serra
(IBAMA/FUNPAR, 2001), e ações posteriores da gestão da Unidade. O PNSG não
apresenta até este momento nenhum instrumento de gestão. Em seguida apresenta-se uma
avaliação estratégica dos Parques (item 4.3). A partir do diagnóstico da avaliação
estratégica e refletindo-se sobre a categoria de manejo das Unidades, se estabelece os
objetivos de manejo dos Parques (item 4.4). Também, com base nos diagnósticos e nos
objetivos de manejo, se estabelece o zoneamento das UC’s (item 4.5), e com base nos
objetivos de manejo e no zoneamento proposto, são definidas no item 4.6 as normas gerais
dos Parques. Para alcançar os objetivos estabelecidos e garantir o cumprimento do
zoneamento e das normas, são definidas ações e normas específicas no item 4.7 do
Planejamento por Áreas de Atuação. No item 4.8 essas áreas são enquadradas de acordo
com os diversos temas de gestão das UCs, de maneira a facilitar a abordagem das ações a
serem implementadas a partir dos diferentes temas de manejo. Encerrando o encarte 4, o
item 4.9 apresenta um cronograma físico-financeiro, com a estimativa de custos das ações
definidas.
Fecha-se assim, com o encarte 4, o diagnóstico e o planejamento dos Parques, e também
esta etapa do presente Plano de Manejo. A etapa seguinte é a da implementação do plano,
onde as ações definidas neste encarte serão desenvolvidas segundo projetos específicos
(encarte 5); e a gestão da Unidade será monitorada e avaliada constantemente (encarte 6),
permitindo a atualização do Plano de Manejo.
4.1.1

Principais eventos que forneceram subsídios para o planejamento

O planejamento dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral foi
fundamentado em diversas fontes de informações (diagnóstico baseado em dados primários
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e secundários) e também em várias reuniões e eventos de discussão e avaliações
estratégicas com técnicos e a sociedade em geral. Os conteúdos e especificações destes
eventos estão descritos, de maneira resumida, no Anexo 1.
Os principais eventos que forneceram subsídios para o planejamento dos Parques foram:
a) Reunião técnica para organização do planejamento – esta objetivou definir os temas
de abordagem previstos para a elaboração do Plano, as principais demandas
estipuladas pelo Roteiro, as diretrizes de trabalho e o cronograma de realização das
principais atividades;
b) Planejamento da logística para o diagnóstico - com o objetivo de detalhar o
planejamento da logística necessária para a etapa de diagnóstico, a equipe da
Socioambiental realizou uma expedição de campo aos Parques e municípios do
entorno;
c) Reconhecimento das Unidades e Região – buscou-se maior detalhamento no
reconhecimento dos Parques e região do entorno, como forma de otimizar a eficácia
no levantamento de dados e planejamento da Avaliação Ecológica Rápida
(AER);Também foram feitas reuniões com os prefeitos dos 3 municípios da região;
d) Nivelamento e treinamento da equipe para Avaliação Ecológica Rápida (AER) - foi
realizado o nivelamento e treinamento da equipe de consultores contratada para
elaborar o diagnóstico de meio biótico das Unidades, quanto à metodologia da AER
a ser empregada;
e) Nivelamento das equipes de planejamento e do diagnóstico sobre o novo Roteiro
Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002) - consultores da Diretoria de
Ecossistemas do IBAMA (DIREC) apresentaram o novo documento para
planejamento de UCs , tendo como objetivo o nivelamento conceitual e metodológico
da equipe de planejamento e da equipe de consultores da AER;
f)

Diagnóstico dos Parques e de seu entorno - estes estudos englobaram meio biótico
(através da Avaliação Ecológica Rápida, onde foram analisados a anurofauna,
onitofauna, a mastofauna e a vegetação), meio físico (climatologia, geologia,
geomorfologia, pedologia e hidrologia/hidrografia), meio socioeconômico, uso público
e incêndios, e foram desenvolvidos pela equipe da Socioambiental e consultores
contratados;

g) Reunião técnica com pesquisadores participantes do diagnóstico - teve como
objetivo integrar as informações relativas aos temas abordados, durante o
diagnóstico e refletir sobre as mesmas para fornecer os primeiros subsídios à equipe
de planejamento;
h) Articulação e contatos institucionais - além dos contatos estabelecidos pela equipe
responsável pelo diagnóstico socioeconômico do entorno dos Parques,
representantes da equipe de planejamento realizaram diversas viagens e reuniões
com instituições e lideranças de alguma forma envolvidas com as Unidades. Estas
reuniões objetivaram não só o levantamento de informações e materiais
complementares ao diagnóstico e necessários ao planejamento dos Parques, como
também o estabelecimento e/ou fortalecimento de parcerias institucionais, visando à
participação e colaboração no processo de elaboração do Plano e apoio na sua
posterior implementação;
i)

Apresentação do diagnóstico aos funcionários dos Parques – além da apresentação
do diagnóstico, a equipe de supervisão do Plano (DIREC) conduziu uma dinâmica
para colher a perspectiva dos funcionários quanto aos principais problemas e formas
de solução para o funcionamento dos Parques;

j)
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Reunião com o Conselho Consultivo dos Parques – o objetivo foi apresentar e
discutir o diagnóstico dos Parques e proporcionar oportunidade de encaminhamento
de propostas para o limite da ZA;

k) Oficina de Planejamento Participativo - nesta oficina obteve-se essencialmente os
principais aspectos positivos e negativos inerentes à gestão e manejo das Unidades
e região,, além de subsídios para propostas de ação para o manejo das UCs e para
definição da zona de amortecimento;
l)

Apresentação do diagnóstico aos técnicos da GEREX/RS - a equipe de
planejamento da Socioambiental apresentou o diagnóstico dos Parques para os
técnicos e administradores da Gerência Executiva do IBAMA no Rio Grande do Sul
(GEREX/RS) objetivando a ampliação da discussão do diagnóstico, da coleta de
informações e de questionamentos;

m) Reunião estratégica sobre a Zona de Amortecimento e espécies vegetais exóticas a reunião que teve como objetivo principal a discussão da proposta conceitual
preliminar da Zona de Amortecimento, tendo em vista: a presença e significância de
reflorestamentos de Pinus sp. na região; e os desdobramentos da ação judicial
referente à erradicação de espécies vegetais exóticas no entorno dos Parques, com
GEREX/RS, procuradoria, chefia dos parques e equipe de supervisão.
n) Reunião com o setor florestal de Cambará do Sul e municípios adjacentes – o
objetivou foi esclarecer dúvidas e obter subsídios para o manejo e normatização da
Zona de Amortecimento, a respeito do cultivo de espécies florestais exóticas no
entorno dos Parques, particularmente do gênero Pinus;
o) Estruturação de planejamento com a equipe de supervisão do Plano de Manejo Contando já com grande parte dos subsídios necessários para o planejamento dos
Parques, discutiu-se e estruturou-se em caráter preliminar as principais propostas
para o manejo e gestão das Unidades;
p) Reunião com Ministério Público Federal (Caxias do Sul) para discussão da questão
do Pinus no entorno dos Parques - foram apresentadas ao Ministério Público Federal
(em Caxias do Sul-RS) as propostas de normatização da Zona de Amortecimento
com relação à presença de Pinus. Na ocasião foi também discutida a possibilidade
de estabelecer um Termo de Ajuste de Conduta, em substituição à ação do MPF,
para erradicação das espécies exóticas;
q) Apresentação das diretrizes de planejamento ao Conselho Consultivo dos Parques –
apresentaram-se as diretrizes e as principais ações planejadas para os Parques,
bem como Zoneamento básico, limites e principais normas para a Zona de
Amortecimento;
r) Reuniões estratégicas da equipe de planejamento - foram realizadas reuniões
ordinárias e extraordinárias internas da equipe de planejamento da Socioambiental
para definir o andamento dos trabalhos e refletir sobre os resultados que foram
sendo gerados, em um exercício prospectivo de planejamento; e
s) Seminário de apresentação pública do Plano de Manejo às Comunidades - Este será
realizado assim que estiverem concluídos os trabalhos de elaboração do plano e o
mesmo estiver aprovado pela DIREC.
4.1.2

Definição da base cartográfica e limites

Para a construção da base cartográfica dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e
Serra Geral, a utilização de material cartográfico existente, cartas topográficas 1:50.000, foi
determinante. As atualizações das feições estudadas foram tomadas a partir da cena orbital
do satélite Landsat 7, órbita 220 e ponto 080, de dezembro de 2001, bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7
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e 8, com as devidas correções geométricas e georreferenciamento pela base cartográfica
do IBGE.
A manutenção desta base permitiu ajuste adequado de precisão das feições superficiais,
bem como a preservação da escala nominal em 1:50.000 para os estudos.
Os limites das unidades foram fornecidos pela Coordenadoria Geral de Regularização
Fundiária em meio digital.
Considerações sobre os limites e áreas dos Parques
Os limites disponibilizados pelo IBAMA através da Coordenadoria Geral de Regularização
Fundiária foram definidos como os limites oficiais a serem utilizados no georreferenciamento
dos trabalhos. Apresentamos a seguir algumas considerações.
1. As descrições dos limites especificadas nos Decretos de Criação (n º 47.446,
de 17.12.1959) e Retificação (nº 70.296, de 17.03.72) do Parque Nacional de
Aparados da Serra apresentam discrepâncias entre as superfícies descritas.
O que se observa na comparação dos textos dos Decretos é o incremento de
área ao PNAS quando da retificação (1972), no entanto, a área estipulada no
Decreto de Retificação (10.250 há) é muito inferior a definida no Decreto de
Criação (13.000 há).
2. Os limites dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral
apresentaram imprecisões quando do confronto das informações relativas a
área total dos mesmos, referendadas nos respectivos Decretos, e nos limites
disponibilizados pelo IBAMA. As áreas definidas, segundo os Decretos do
PNAS e PNSG, são respectivamente 10.250 ha e 17.000 ha; já as áreas
definidas pelos limites disponibilizados correspondem respectivamente a
13.059,9357 ha e 17.345,5150 ha.
3. Ainda sobre o limite do PNAS, o mapa encaminhado em meio analógico
acompanhando o Ofício 33/2003/CGCO, de 29 de agosto de 2003 (anexo 02)
pela Coordenação Geral de Ecossistemas, contém divergências com os
limites anteriormente fornecidos pela Coordenadoria Geral de Regularização
Fundiária (Figura 4.1-1).
4. As observações consideradas acima apontam para a necessidade de ser
efetuada a demarcação dos limites dos Parques e retificação dos respectivos
Decretos.

Mapas temáticos
A confecção dos produtos do mapeamento temático foi baseada nas informações orbitais e
nos trabalhos de apoio de campo, onde foram feitas as identificações das tipologias e seu
registro fotográfico, além do georreferenciamento, com uso de GPS de navegação. No
georreferenciamento, foram registradas amostras representativas dos tipos de uso do solo e
de vegetação, as quais serviram como áreas de tratamento para a posterior análise e
interpretação da imagem de satélite. O posicionamento de informações notáveis (trilhas,
mirantes, cachoeiras, etc.), foi executado da mesma forma.
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4.2

HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO

O presente Plano de Manejo está contemplando os Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral de forma integrada, uma vez que apresentam áreas contíguas.
O Parque Nacional de Aparados da Serra (PNAS) possui dois documentos de
planejamento: o Plano de Manejo, elaborado em 1984 pelo IBDF, e o Plano de Ação
Emergencial (PAE), elaborado em 1995 pelo IBAMA. Especificamente em relação ao Uso
Público, o PNAS possui ainda dois documentos que merecem destaque: o Plano de Uso
Público (IBAMA, 2000) e o Plano de Ecoturismo e Uso Público em Unidades de
Conservação - Parque Nacional de Aparados da Serra (IBAMA/FUNPAR, 2001). O
desenvolvimento do presente Plano de Manejo, neste sentido, incorpora a revisão de todos
estes documentos.
O Parque Nacional da Serra Geral (PNSG), cuja criação atende a uma recomendação do
Plano de Manejo do PNAS (1984), não possui, no entanto, nenhum instrumento de caráter
gerencial anterior, sendo este o seu primeiro instrumento de planejamento. As diferenças
relacionadas ao histórico de planejamento e à infra-estrutura disponível em cada um dos
Parques refletem, em parte, a dificuldade para uma integração efetiva de gestão e manejo,
principalmente no que se refere à garantia de proteção das Unidades e consecução de seus
objetivos de conservação.
De uma forma geral, durante toda a história das Unidades, a consecução destes objetivos e
a garantia de conservação tiveram como obstáculo maior a falta de regularização fundiária
e, em última análise, o próprio tamanho diminuto dos Parques. Neste sentido, nenhuma das
ferramentas de planejamento ali adotadas e implementadas, particularmente em Aparados
da Serra, alcançaram plenamente as metas a que se propunham.
Anteriormente ao primeiro Plano de Manejo do PNAS, enquanto o problema fundiário
continuava pendente desde a data de sua criação, em 1959, estudos técnicos já indicavam
a necessidade de ampliação de seus limites e de exclusão de áreas demasiadamente
ocupadas e degradadas. Assim, no início da década de 70, sob a administração do Dr.
Antonio Lara, foi dada nova delimitação ao Parque deixando-o com a configuração atual e
área nominal de 10.250 ha, passando a englobar também terras catarinenses do município
de Praia Grande. No entanto, levando-se em conta que a área ao norte da estrada Azulega
- Morro Agudo não vem sendo administrada desde então, a gestão da Unidade era, de fato,
realizada em uma área menor do que consta em seu último decreto (Decreto nº 70.296/72).
Já na época, documentos oficiais do IBDF indicavam a dificuldade de proteção da área do
Parque por um único guarda, ocorrendo constantes derrubadas e outras atividades
impactantes de origem antrópica. O apelo turístico do local, no entanto, já era significativo
antes mesmo destas alterações territoriais: em 1966, o relatório de atividades do Parque
assinalava o registro de 10.000 visitantes à área, que contava com uma hospedaria e um
restaurante viabilizados pelo Serviço de Turismo do Rio Grande do Sul (SETUR/RS), porém
sem operação por falta de abastecimento de água e energia elétrica. Este problema foi
contornado mais tarde através da liberação de verbas para a compra da casa e de um
gerador de energia elétrica.
De acordo com o IBDF (1984), em 1978 foram realizados diversos trabalhos no PNAS,
incluindo levantamentos florísticos e da mastofauna, detalhamento de limites, pesquisa
cartorial e cadastramento dos proprietários. Muitos destes estudos serviram como subsídios
para a elaboração do Plano de Manejo no início da década seguinte.
A partir das recomendações de técnicos e pesquisadores do Plano de Manejo elaborado em
1984 foi proposta uma nova alteração nos limites do PNAS, de modo a excluir parte da área
ao norte da estrada Morro Agudo – Azulega e outras pequenas propriedades com áreas
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degradadas na porção sul, e incluir nascentes de cursos d’água, matas nativas e outros
cânions da região (Faxinalzinho, Malacara e Fortaleza). Assim, para suprir os objetivos de
tais recomendações, a alteração dos limites territoriais do PNAS foi substituída quase dez
anos mais tarde pela criação do Parque Nacional da Serra Geral, em 20/05/1992, através
do Decreto nº 531.
O PNSG, no entanto, teve seu primeiro chefe somente em 1997, sendo o único funcionário
da Unidade, que não dispunha de nenhuma infra-estrutura de apoio ao turista e
equipamentos para gestão, inclusive veículos para locomoção. Justamente nesta época,
devido ao fechamento do PNAS à visitação pública e a acampamentos em 1996, o PNSG
teve um aumento significativo no número de visitantes.
Na prática, de acordo com informações extra-oficiais, entre os anos de 1997 e 2000, o
manejo das duas unidades era parcialmente suprido com três funcionários encarregados,
incluindo aí o chefe do PNSG. A partir de 2000, então, ambos Parques passam a ser
formalmente geridos pela mesma chefia, tendo seu quadro funcional subdividido conforme
demandas específicas de cada Unidade.
A maior parte destas demandas incluía, além de ações preventivas e proativas de
fiscalização e proteção, ações de controle de uso público em ambas Unidades,
notavelmente no que se refere ao acesso e às atividades realizadas junto as principais
estruturas físicas já implantadas nos Parques, o que se resume ao Centro de Visitantes
Paradouro do PNAS e às Guaritas e PIC´s (Postos de Informação e Controle) que servem
de acesso aos atrativos mais conhecidos oferecidos aos visitantes.
Especificamente em relação ao uso público das Unidades, o que se percebe no histórico de
planejamento dos Parques é uma demanda crescente de visitação acompanhada de uma
carência significativa de estruturas de apoio e diretrizes para normatização das atividades.
Os documentos anteriores para planejamento de uso público, como já colocado, estavam
restritos ao PNAS e, ao que tudo indica, uma grande parte de suas diretrizes não se
refletiram em ações práticas junto aos Parques.
Elas foram, no entanto, levadas em consideração quando da elaboração do presente Plano.
Neste sentido, cabe destacar que, do Plano de Ecoturismo e Uso Público em Unidades de
Conservação - Parque Nacional de Aparados da Serra (IBAMA/FUNPAR, 2001), algumas
propostas de planejamento analisadas não refletiam a Missão estabelecida pela equipe de
planejamento quando da avaliação estratégica das Unidades (ver item 4.3) e, portanto, não
foram incluídas no presente Plano de Manejo. Estas se resumem à implantação, no interior
do PNAS, de um Galpão Crioulo, um camping e um Edifício Ambiental.
Considera-se que, para fortalecer os mecanismos de conservação dos principais atributos
de biodiversidade e cênicos dos Parques, tendo em vista seu tamanho diminuto, é de
fundamental importância incentivar o desenvolvimento socioeconômico do entorno,
principalmente com atividades caracteristicamente compatíveis com os objetivos das
Unidades. Assim, uma vez que o presente Plano busca incentivar estas alternativas no
entorno, tanto através de ações gerenciais gerais quanto de áreas estratégicas externas,
particularmente em relação à implantação de campings próximos ou adjacentes a setores
de uso público das Unidades e a qualificação de serviços e produtos turísticos (não só no
que se refere a pousadas e restaurantes típicos como passeios a cavalo), não caberia
prover estruturas semelhantes no interior dos Parques, concorrendo diretamente com este
desenvolvimento socioeconômico do entorno. Particularmente, ainda em relação à proposta
do Galpão Crioulo, cabe destacar o grande custo adicional que seria gerado aos Parques,
quando da prevenção e manejo de potenciais impactos ambientais dos processos de
criação e operação de passeios a cavalo no interior dos mesmos, além daqueles
relacionados à manutenção de equipamentos.
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Para análise mais detalhada do planejamento recente de ambas Unidades, os únicos
materiais sistematizados consistem nos Relatórios de Atividades referentes aos anos de
1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, disponibilizados pelo atual chefe dos Parques.
Em 1998, foram realizados Convênios de Cooperação Técnica entre o IBAMA, o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Cambará do Sul e a
EMBRATUR, com o objetivo principal de recuperação e implantação de infra-estrutura
necessária ao PNAS, que permitisse o desenvolvimento não só da Unidade, mas também
das comunidades do entorno. Durante esse período foram realizados, pela Secretaria de
Turismo do Rio Grande do Sul e pelo IBAMA, diversos cursos para treinamento de pessoas
e funcionários que estavam direta ou indiretamente envolvidos com a UC.
As informações contidas no relatório de 1999 apenas relataram as atividades referentes ao
combate a incêndio, onde foram apontadas as dificuldades para a realização desta atividade
pela falta de pessoal e equipamentos.
O relatório de 2000 apresentou um sensível avanço no cumprimento das atividades
propostas pelo Plano de Manejo de 1984. Aproximadamente 43% das atividades propostas
foram realizadas, 33% parcialmente e 24% não foram realizadas.
A implementação das atividades previstas no Plano de Manejo no decorrer de 2001 não
foram significativas, sendo apenas desenvolvidas algumas voltadas ao monitoramento e
gestão do dia a dia dos Parques. Esta situação reflete a realidade da UC, que não
consegue, por questões relacionadas à administração, falta de recursos e indefinição de
prioridades, implantar o Plano de Manejo do PNAS.
A principais atividades desenvolvidas em 2002 foram: a implantação do Conselho
Consultivo dos Parques e o início dos trabalhos para a revisão e elaboração do Plano de
Manejo dos Parques. Estes foram passos significativos para a implantação destes Parques,
porém a abertura de processos de licitação que não se concretizaram colocaram a gestão
das Unidades em cheque.
Complementarmente a esta análise do histórico de planejamento de ambos os Parques, no
anexo 1 são apresentadas duas tabelas (Anexo 3) com uma análise da implementação das
ações propostas pelo Plano de Manejo de 1984 e pelo Plano de Ação Emergencial (PAE)
de 1995 do Parque Nacional de Aparados da Serra, de acordo com o Relatório de
Atividades de 2002.

4.3

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA
SERRA E SERRA GERAL

Este item constitui-se numa análise da situação geral das Unidades, com relação aos
fatores internos e externos, que impulsionam ou que dificultam a consecução dos objetivos
para os quais foram criadas (IBAMA, 2002).
Os fatores endógenos, que constituem o cenário interno de uma Unidade de Conservação,
são caracterizados como pontos fortes e pontos fracos e condicionam o manejo da
Unidade. Os fatores do cenário externo são caracterizados como oportunidades e ameaças,
e auxiliam ou dificultam o cumprimento de seus objetivos de criação (IBAMA, 2002).
No entanto, para a avaliação estratégica dos Parques, antecedendo a análise dos fatores
internos e externos diagnosticados, a equipe de planejamento estabeleceu a “Visão” dos
Parques, ou seja, o que se deseja no futuro. Neste sentido, estabeleceu-se também a
“Missão”, que consiste na própria razão de ser das Unidades, considerando a realidade
moldada pelos pontos fracos e fortes e pelas ameaças e oportunidades.
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4.3.1

A missão e a visão dos Parques

Para atingir os objetivos específicos definidos (Missão) e à luz do diagnóstico (análise das
Unidades), percebe-se que o tamanho dos Parques é inferior ao necessário, ao mesmo
tempo em que a região onde se inserem é ativamente ocupada socioeconomicamente. Nas
dimensões necessárias para se garantir a conservação de elementos relevantes como o
lobo-guará, o veado-campeiro, o puma, e amostra significativa do ambiente particular dos
Aparados da Serra Geral, a ampliação dos Parques, nas proporções suficientemente
necessárias, seria de difícil implementação. Isto não descarta eventuais ampliações no
futuro, porém é necessário fortalecer os mecanismos de conservação que vão além dos
limites dos Parques, notadamente na Zona de Amortecimento
e nos Corredores
Ecológicos.
Diante disso, definiu-se para a gestão das Unidades a seguinte Visão: “ser um Parque
capaz de conservar seus principais atributos de biodiversidade e cênicos, para além de seus
limites, abrangendo os ambientes dos Aparados da Serra Geral”. Para alcançar tal visão foi
definido como Estratégia: “conservar os principais atributos de biodiversidade e cênicos do
Parque e da região dos Aparados da Serra Geral, através da indução de processos
socioeconômicos amigáveis e compatíveis com os objetivos da Unidade, em seu entorno e
nos Corredores Ecológicos”.
4.3.2

Análise dos fatores internos e externos

Com base no conhecimento e na análise dos Parques e de seu entorno, obtido através da
experiência do pessoal envolvido com a gestão das Unidades, da Oficina de Planejamento
Participativo, de estudos do diagnóstico técnico realizado por consultores contratados e de
várias reuniões técnicas da equipe de planejamento, foram identificados e analisados
aspectos positivos e negativos para o manejo das Unidades. Os aspectos negativos
dividem-se em pontos fracos (internos ou inerentes aos Parques) e ameaças (externos aos
Parques), assim como os aspectos positivos estão divididos em pontos fortes (internos) e
oportunidades (externos).
Neste sentido, vários fatores elencados na Oficina de Planejamento Participativo foram
aglutinados pela equipe de planejamento em razão de evidentes correlações entre eles.
Desta forma, a “classificação” apresentada no Relatório da Oficina de Planejamento
Participativo (Anexo 4) é ligeiramente diferente da apresentada aqui. A partir da análise da
equipe de planejamento, alguns itens foram excluídos por não serem pertinentes ou não
apresentarem consistência, enquanto outros, quando pertinentes, foram incorporados ou
complementados aos itens da Oficina.
Manteve-se, no entanto, a pontuação de relevância e gravidade dos fatores positivos e
negativos, internos e externos, conferida pelos participantes da Oficina de Planejamento
Participativo. Esta pontuação representa uma valoração inicial dos fatores (traduz o número
de votos dados pelos participantes da Oficina) que, juntamente com outras valorações, foi
considerada como subsídio para a definição de prioridades de ações de manejo das
Unidades. No caso dos fatores internos (pontos fortes e fracos – item 4.3.2.1), a pontuação
é discriminada para os dois Parques em separado (entre parêntesis), sendo o primeiro
número referente ao PNAS e o segundo ao PNSG. Os fatores diagnosticados estão
dispostos em ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida com base na votação
dos participantes da Oficina de Planejamento Participativo.

4.3.2.1 Fatores Internos
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I)

Pontos Fortes
a) Grande número e singularidade de atrativos turísticos (23;38): refere-se à
singularidade paisagística, principalmente representada pela beleza natural dos
cânions, somada ao potencial de atividades de esporte e lazer em contato com a
natureza e com elementos histórico-culturais (esportes de aventura, observação de
espécies endêmicas e raras, interpretação de aspectos geológicos, mirantes naturais,
cachoeiras, elementos culturais preservados, etc);
b) Capacidade de promover desenvolvimento regional (24;16): de uma forma geral, o
potencial turístico dos Parques oferece ótima perspectiva de desenvolvimento
socioeconômico às comunidades do entorno, melhorando a qualidade de vida e
divulgando a região e os Estados nacional e internacionalmente;
c) Singularidade de atributos especiais (17;20): relacionada à ocorrência de espécies
endêmicas, raras e ameaçadas, e à singularidade/diversidade de ambientes e
espécies dentro dos limites dos Parques (campos turfosos, mata nebular, ambientes
rupícolas, etc.);
d) Constitui-se num pólo ecoturístico reconhecido (19;16): constituindo um dos maiores
pontos turísticos dos Estados, inserido num planejamento regional, os Parques atraem
grande número de pessoas;
e) Existência de parcerias e convênios com entidades do entorno (14;20): destacam-se
os convênios firmados com instituições públicas e privadas (Prefeitura de Cambará do
Sul, Fundação O Boticário, CPPA (Companhia de Polícia de Proteção Ambiental),
Brigada Militar Rio Grande do Sul, Universidades –UNISINOS e UNESC, etc.), além do
incentivo ao trabalho voluntário nos Parques;
f) Capacidade de gestão existente (17;16): refere-se à estrutura administrativa
atualmente existente, dotada de consciência e disposição/dedicação para mobilizar e
estabelecer diálogo com instituições e comunidade, assim como com visibilidade
político-social, com seus conselhos criados e em pleno funcionamento;
g) Conservação e recuperação da fauna e flora (14;15): a conservação e o processo de
recuperação de ambientes e espécies vegetais e animais, incluindo endêmicas, é um
dos pontos fortes, adicionando a isso a preservação pela comunidade moradora antes
da criação dos Parques;
h) Conservação de recursos hídricos (14;15): por resguardar várias nascentes d’água, os
Parques garantem a qualidade da água, prestando importante serviço ambiental, o
que aumenta o apelo para sua conservação;
i)

Plano de Manejo integrado em elaboração (11;11): salientam-se as informações
anteriores, a exemplo do plano de manejo antigo, e a possível solução para 50 anos
de conflitos com a comunidade;

j)

Infra-estrutura mínima disponível para gestão, manejo e uso público no P.N. Aparados
(14;7): presença de infra-estruturas instaladas como o Centro de Visitantes
constituindo uma estrutura mínima necessária para o atendimento turístico, trilhas, e
estruturas de recepção, sistemas de comunicação e telefonia em funcionamento,
quatro PIC’s e duas guaritas com vigilância 24h, e torres de observação de incêndios
implantadas entre outros equipamentos em geral;

k) Disponibilidade de recursos oriundos de compensação ambiental (10;10): está prevista
a destinação de recursos significativos aos Parques, oriundos de medidas
compensatórias de licenciamento ambiental de diversos empreendimentos (Gasoduto
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Bolívia-Brasil Linha de Transmissão Elétrica Ita-Caxias, Linha de Transmissão Elétrica
Garabí-Itá, e duplicação da Rodovia BR-101, trecho Florianópolis-Osório;
l)

Recursos hídricos drenam para fora dos Parques (9;11): com exceção dos Rios
Camisas e Camarinhas, que fazem limite com o PNAS, todos os outros cursos d’água
drenam literalmente para fora dos Parques, diminuindo a vulnerabilidade a problemas
de contaminação dos recursos hídricos ou por espécies de peixes exóticos;

m) Grande potencial de autosustentabilidade financeira (10;8): principalmente relacionado
ao potencial turístico dos Parques;
n) Sistema integrado de combate a incêndios em funcionamento (7;10): além de o
sistema integrar outras instituições de auxílio, os cursos de Prevenção e Combate a
Incêndios estão sendo realizados anualmente, com a contratação de 21 brigadistas;
o) Grande potencial para pesquisa científica (7;9): além de preservar ambientes naturais
diversos, as particularidades físicas e biológicas dos Parques são diferenciais para a
realização de pesquisa científica, somado ao fato de contar com três estações
climatológicas já implantadas;
p) Características físicas e geográficas facilitam a proteção (9;5): além do tamanho dos
Parques, a dificuldade de acesso e a topografia acidentada são características que
limitam o número de pessoas e dificultam a exploração agrícola, tornando mais fácil
sua proteção;
q) Facilidade de acesso (2;6): além de estar localizado próximo a centros turísticos como
Gramado e Canela, existem várias formas de acessos por Santa Catarina e Rio
Grande do Sul;
r) Controle e erradicação de espécies vegetais exóticas (6;2): refere-se à iniciativa
desenvolvida pela administração dos Parques de retirada de mudas de Pinus e tojo
em algumas áreas do PNAS;
s) Disposição dos proprietários à indenização (4;1): moradores e proprietários, em geral,
apresentam disposição de receber indenização das terras, sem gerar entraves à
regularização fundiária;
t)

Categoria de manejo (2;2): além de ser protegida por lei, possibilita a visitação e a
pesquisa científica;

u) Principais impactos ambientais já identificados (1;1): os conhecimentos da equipe de
gestão dos Parques e o diagnóstico elaborado para subsidiar o presente Plano de
Manejo, incluindo as informações da Oficina de Planejamento Participativo, fornecem
um quadro substancial de conhecimento dos principais aspectos que impactam os
Parques e dificultam o alcance de seus objetivos.

II) Pontos Fracos
a) Deficiência de infra-estrutura para visitação e pesquisa (34;36): especificamente no
que diz respeito à ausência de transporte interno, de sanitários, alimentação, lixeiras,
sinalização, áreas de camping organizadas, carência de alojamento para
pesquisadores, além da priorização de estruturas para uso público no planalto
(deficiência na parte catarinense). Salienta-se também a própria deficiência na
manutenção e manejo das áreas de uso público;
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b) Sistema de proteção deficiente (26;36): reflete a insuficiência de fiscalização
sistemática, tanto da equipe interna (número reduzido de funcionários) quanto no
intercâmbio com outros órgãos, a precariedade do sistema de combate a incêndios e
de proteção de recursos hídricos e da deficiência do plano de segurança para
visitação (inexistindo ainda um grupo de resgate especializado para cânions e
ambientes naturais). Há dificuldade de controle de acesso de pessoas e
procedimentos por vezes indelicados da equipe de fiscalização (despreparo). Do
mesmo modo, é salientado neste item a insuficiência e precariedade da frota de
veículos disponíveis pelos Parques e o número reduzido de PIC´s;
c) Morosidade e ineficiência dos processos de regularização fundiária (31;29): um dos
principais pontos fracos dos Parques diz respeito à presença de propriedades não
indenizadas, à demora do processo de indenização, e ao descontentamento da
comunidade no processo de retirada e relocação de famílias (visto como injusto);
d) Insuficiência de mão-de-obra qualificada (18;17): tanto o número reduzido de
funcionários disponíveis nos Parques quanto a falta de mão-de-obra especializada
(recepcionista, guarda-parque, educador ambiental) foram salientados, incluindo
neste último o despreparo dos administradores;
e) Deficiência de informação e orientação aos visitantes (15;18): relacionados à
inexistência de mapas atualizados e adequados, ao incipiente controle e orientação
para o camping selvagem, à carência de informações básicas e específicas a serem
fornecidas aos turistas e ao pouco conhecimento e preparação técnica dos guias;
f)

Atividades antrópicas impactantes conseqüentes da não regularização fundiária
(15;17): criação de gado e outros animais domésticos, reflorestamentos com
espécies exóticas, agricultura convencional e uso indiscriminado de agrotóxicos;

g) Desconhecimento e dúvidas em relação aos limites dos Parques (12;16): além da
ausência de demarcação e/ou sinalização alusiva de ambos Parques, principalmente
na porção catarinense, um ponto destacado se refere a dúvidas na interpretação dos
decretos sobre os limites na região da Azulega e Morro Agudo;
h) Fragilidade nas relações institucionais dentro do IBAMA (15;13): diz respeito ao
distanciamento entre as diferentes esferas (DIREC / GEREX e UC’s), à falta de
visibilidade nas decisões relativas aos Parques e ao excesso de burocracia,
dificultando a gestão destes;
i)

Baixo aproveitamento do potencial de Uso Público (8;16): refere-se às poucas
possibilidades para realização de atividades, ao ordenamento e a regulamentação
incipiente das mesmas (incluindo práticas esportivas) e à insuficiência de guias;

j)

Educação ambiental deficiente (12;11): refere-se tanto à carência de materiais
visuais quanto de profissionais qualificados na área;

k) Conhecimento gerado pelas pesquisas nos Parques insuficiente (12;11): deve-se
destacar principalmente a inexistência de linhas de pesquisa prioritárias,
adicionando-se a isso a carência de estudos sistemáticos (monitoramento e
atualização) tanto sobre o patrimônio natural (turfeiras, espécies endêmicas e
ameaçadas, estudos populacionais, etc.) quanto sobre o manejo de espécies
exóticas;
l)

Recursos financeiros insuficientes (10;8): neste caso, o ponto fraco levantado está
relacionado à insuficiência de recursos destinados pelo IBAMA aos Parques, ou
mesmo proveniente de outras fontes;

4-13
m) Ineficiência e falta de especificação dos serviços nos processos de concessão para
Uso Público (10;6): diz respeito também, de um modo geral, à existência de entraves
burocráticos para a auto-sustentabilidade dos Parques;
n) Atividades antrópicas impactantes de natureza ilegal (5;6): caça, extração de
palmitos, extração de espécies vegetais, desmatamentos nas encostas e
queimadas;
o) Entraves para uma integração efetiva dos dois Parques (6;4): relacionados tanto à
confusão dos nomes e ao tratamento desigual de ambos, quanto à existência da
estrada como barreira física entre eles;
p) Relação deficiente entre o Parque e as comunidades do entorno (5;5): diz respeito à
falta de comunicação sistemática, amistosa e sincera entre a entidade do Parque, na
figura de seus gestores, com as comunidades, notavelmente àquelas situadas na
planície catarinense, além da inexistência de um Plano de Manejo que integre a
comunidade;
q) Pouca divulgação das pesquisas e seus resultados para comunidades do entorno
(4;4): os resultados das pesquisas não são apresentados às comunidades,
limitando-se a relatórios técnicos entregues ao IBAMA;
r) Difícil acesso rodoviário aos Parques (3;3): principalmente relacionado à
precariedade das estradas de acesso aos Parques;
s) Valores de ingresso (PNAS) altos (4): insatisfação de visitantes com relação aos
valores de R$ 6,00 por visitante e R$ 5,00 por veículo, assim como à obrigatoriedade
de pagamento pelos moradores do entorno;
t)

Descontentamento relacionado ao serviço de condutores/guias, principalmente no
Parque Nacional dos Aparados da Serra; (4): este ponto diz respeito à imposição do
uso de guias aos turistas (em alguns casos desnecessários ou sem qualidade).

u) Impactos potenciais provenientes do manejo e gestão inadequados (1;3): falta de
planejamento na implementação das drenagens, das vais de acessos e das
estruturas, como no mirante do vértice do Itaimbézinho; sinalização inadequada aos
visitantes em relação aos processos erosivos do cânion Itaimbézinho, perigo de
incêndios na vegetação nativa de campos e coleta do lixo, além da destinação
inadequado do lixo coletado seletivamente;
v) Gestão despreparada para auxiliar na geração de conhecimento (1;1): relacionado à
inexistência de um Sistema de Informações Gerenciais e à deficiência na captação
de recursos para pesquisas nos Parques;
w) Tamanho reduzido dos Parques (1;1): seu tamanho reduzido impossibilita a
concretização de seu objetivo maior, que é a conservação da fauna e da flora da
região dos Aparados da Serra;
x) Insuficiência de parcerias (0;1): a despeito das parcerias existentes, considera-se
que para os Parques alcançarem seus objetivos plenamente as parceiras existente
são insuficientes; e
y) Pouca visibilidade na aplicação de recursos financeiros: ponto também levantado no
trabalho de percepção sócio-ambiental das comunidades do entorno. Refere-se
basicamente ao desconhecimento pelo público das fontes de financiamento e do
destino de aplicação de recursos (arrecadados na portaria e de outras fontes) e ao
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descontentamento da aplicação de recursos de medidas compensatórias de
licenciamentos ambientais somente na manutenção e não em investimentos.

4.3.2.2 Fatores Externos

I) Oportunidades
a) Incremento e estruturação turística no entorno (36): refere-se ao potencial para
divulgação dos atrativos, para o trabalho integrado na elaboração de roteiros, assim
como parcerias para iniciativas de desenvolvimento dos municípios do entorno com
o ecoturismo e turismo rural;
b) Desenvolvimento de atividades econômicas ecologicamente corretas (28):
reconhecimento e valorização de produtos regionais como o pinhão e o mel de
Cambará do Sul, bem como as oportunidades de abertura de novas frentes de
trabalho e desenvolvimento de fontes de renda para os municípios (agroecologia,
pousadas, guias, etc.);
c) Parceria com a iniciativa privada (27): relacionado com as diversas empresas, que
podem contribuir para o desenvolvimento dos Parques, instaladas no entorno, e
possuem preocupação ambiental e relacionamento com a comunidade, entidades e
o chefe dos Parques;
d) Comunidade do entorno mais conscientizada (24): diz respeito ao processo de
organização e envolvimento da comunidade, suas associações e grupos específicos,
em crescente comprometimento com os interesses dos Parques;
e) Redução de impactos através de atividades econômicas do entorno (23): relacionado
à intenção das empresas florestais em minimizar os impactos das florestas
comerciais e pressão sobre as nativas, e ao desenvolvimento dos atrativos do
entorno para reduzir os impactos nos Parques;
f)

Aumento do potencial dos atrativos turísticos (21): relacionado à tendência mundial
de aumento do turismo em ambientes naturais e dos esportes de aventura, com o
potencial turístico de todos os municípios de abrangência;

g) Incremento da fiscalização e monitoramento (19): diz respeito às várias entidades
públicas fiscalizadoras, dos Estados e da União agindo de forma mais atuante no
controle e fiscalização, apoiadas na legislação;
h) Conhecimento gerado no entorno dos Parques (12): relacionado ao potencial de
conhecimento gerado por pesquisas na região através de diferentes instituições,
como escola agrotécnica, universidades, etc;
i)

Corredor ecológico (11): aponta a existência de terras devolutas junto aos Parques e
aos corredores ecológicos medianamente conservados, que contribuem na
conservação da biodiversidade;

j)

Potenciais fontes de recursos (10): existência de recursos nacionais e internacionais
de agências multilaterais e previsão de recursos financeiros para pagamento de
terras com recursos de medidas compensatórias de licenciamentos ambientais;

k) Políticas públicas municipais (7): relacionado ao planejamento e às políticas
municipais de desenvolvimento dos municípios de Praia Grande, Jacinto Machado e
Cambará do Sul, com a adoção de planos diretores e do estatuto das cidades;
l)

Informação e educação ambiental como ferramentas nas comunidades (5): refere-se
aos educadores da região, condutores, estudantes, ONG’s, adquirindo e divulgando
conhecimento sobre os Parques;
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m) Parcerias com o poder Público (4): aponta a existência de interesses, parcerias e
convênios para uma integração do entorno com os Parques em ambos os estados,
tanto na esfera municipal quanto estadual;
n) Parcerias com o terceiro setor (3): aponta a existência e predisposição de ONG’s e
universidades ligadas ao meio ambiente e preocupadas com a conservação dos
Parques; e
o) Infra-estrutura existente nos municípios e na região (1): as estruturas já existentes
(estradas, infra-estrutura de Cambará, etc.).

II) Ameaças
a) Expansão da agricultura convencional e contaminação ambiental por agrotóxico (44):
refere-se à exploração predatória dos recursos naturais da região pela agricultura e
a contaminação dos recursos hídricos por agrotóxicos;
b) Ausência de políticas públicas integradas e crescimento desordenado do entorno
(41): aponta os problemas de relacionamento entre os diversos atores envolvidos
(Poder Público,municipal , estadual, federal, ONGs e o setor privado) para um
desenvolvimento integrado com o planejamento dos Parques, considerando
problemas sociais causados pelo crescimento desordenado e a precariedade de
infra-estrutura das comunidades do entorno;
c) Pressão da silvicultura (23): relacionado aos impactos causados pelo cultivo
comercial do Pinus, que podem impactar os Parques diretamente através da
contaminação biológica, ou indiretamente através da ocupação de remanescentes
de ambientes naturais contíguos (floresta ou campos naturais), incluindo aí os
corredores ecológicos, e também através da contaminação biológica;
d) Deficiência na comunicação, informação e orientação da comunidade (17): refere-se
a pouca interação da população com a realidade e objetivos dos Parques e à função
e normas do entorno, como a regulamentação das atividades econômicas e o
cadastro de atividades em propriedades ali localizadas;
e) Sistema de transportes e acessos aos Parques deficientes (13): diz respeito à
precariedade das estradas e de transporte coletivo para os parques, interligando as
principais localidades do entorno e estas com as grandes cidades;
f)

Ordenamento e qualificação da oferta turística nos municípios deficientes (13):
relacionado à carência de opções de entretenimento no entorno, à infra-estrutura
turística inadequada, à falta de mão-de-obra especializada e à ineficiência de
planejamentos e políticas adequadas voltadas ao ecoturismo;

g) Ausência de programas de educação ambiental (12): relacionado à inexistência de
trabalhos aprofundados de educação ambiental com as pessoas do entorno e os
turistas, para gerar uma conscientização ambiental;
h) Descumprimento da legislação ambiental (12): relacionado aos atos ilegais, descaso
com a legislação ambiental e inexistência de licenciamento de atividades
impactantes na área de entorno;
i)

Impactos da pecuária no planalto (11): refere-se à prática de queimada de campo e
às conseqüências do manejo inadequado dos rebanhos de um modo geral, como a
contaminação de nascentes por dejetos e potencial dispersão de gramíneas exóticas
em ambientes naturais;

j)

Oportunismo dos políticos e empresários (10): refere-se a iniciativas de
empreendedores que, visando apenas o desenvolvimento de seus negócios,
desconsideram maior integração com a política dos Parques;
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k) Contaminação biológica por espécies da fauna exótica (4): diz respeito ao risco do
cultivo de espécies exóticas (peixes, porcos, abelhas, javalis) no entorno e dentro
dos Parques, principalmente nos cânions;
l)

Despreparo da comunidade local em empreendedorismo (4): relacionado à
insuficiente capacitação para empreendedores no entorno que, na maioria das
vezes, não estão enquadrados nos benefícios turístico-econômicos trazidos pelos
Parques, mostrando a desconsideração de empresas e um despreparo de
lideranças;

m) Perda de identidade cultural das populações do entorno (3): processo relacionado à
mudança das características socioeconômicas, incluindo o próprio desenvolvimento
do turismo;
n) Contaminação biológica por espécies vegetais exóticas: diz respeito à proliferação
desordenada de espécies exóticas e respectiva dispersão espontânea em áreas
naturais (incluindo além do Pinus, o tojo e a uva-do-japão, entre outras).

4.3.3

Classificação dos fatores diagnosticados

Neste item busca-se estabelecer medidas de importância para análise e abordagem dos
fatores interferentes à gestão das Unidades. Esta análise consiste numa importante
ferramenta para construir uma visão integrada da relevância dos fatores internos e externos
diagnosticados. Procuraram-se, então, outras medidas de importância para confrontá-las
com aquela valoração estabelecida pela pontuação dos fatores gerada pela Oficina de
Planejamento Participativo, contribuindo assim na definição de prioridades de ações de
manejo.
Um dos recursos para averiguar a importância dos fatores diagnosticados foi a análise do
nível de correlação entre eles (medida de interferência entre os fatores). Para gerar esta
valoração com base na correlação, foi utilizada a matriz de análise de correlação entre
fatores (Tabela 4.3-1), que permite confrontar os fatores externos e internos entre si. No
cruzamento entre os fatores foram atribuídos pesos, segundo a intensidade da correlação.
Para a identificação da existência e intensidade de correlação, considerou-se tanto aspectos
conceituais, de afinidade de fatores correspondentes às áreas temáticas de manejo afins,
como a situação real diagnosticada, bem como as correlações que apresentam
convergência ou divergência. O objetivo principal foi identificar o número e a intensidade de
correlações, por julgar-se uma medida de importância relevante. Pressupõe-se que quanto
maior for o número de aspectos envolvidos na potencialização ou neutralização de um fator,
maior será o envolvimento ou o reflexo dos vários aspectos relacionados com a gestão das
Unidades.
Para se estabelecer a intensidade da correlação, formularam-se as perguntas: “qual a
intensidade da correlação entre a força A e a oportunidade a?” e “qual a intensidade da
correlação entre a fraqueza A e a ameaça a?” - e assim por diante -, atribuindo como
resposta às perguntas um peso de intensidade nula (0), média (1) e alta (2). A somatória
destes pesos definiu uma pontuação classificatória, refletindo uma medida de importância
do nível de correlação dos fatores analisados. Como critério de desempate para definição
de classificação (nos casos de fatores com mesma somatória de pontos), optou-se por
aqueles com maior número de relações com outros fatores.
Para estabelecer outro critério de medida de importância, cada fator diagnosticado foi
confrontado com a “Visão” definida no item 4.3.1, sendo atribuído um peso para cada fator
analisado (de –3 a +3), conforme o menor ou maior grau de influência, negativa ou positiva,
no alcance da visão (tabela 4.3-2). Este critério, deste modo, reflete a importância que cada
um dos fatores têm para contribuir ou dificultar a conservação dos atributos de
biodiversidade e cênicos das Unidades, para além de seus limites, abrangendo os
ambientes da região dos Aparados da Serra Geral.

4-17
Para analisar as principais origens dos fatores intervenientes no manejo dos Parques,
responsáveis tanto pelos aspectos positivos quanto pelos negativos, foi estabelecida a
convenção também apresentada na tabela 4.3-2, que busca identificar em cada caso os
principais agentes responsáveis pelos fatores analisados. Para isto, dividiu-se os possíveis
agentes em atributo natural, sociedade (excluindo-se o Estado), gestor das Unidades
(sejam os responsáveis locais ou o IBAMA como um todo) e, finalmente, o governo
(aspectos relacionados à inexistência, deficiência ou pertinência de políticas públicas), tanto
nas esfera locais quanto na federal. Objetivou-se com isso orientar o foco de ações de
manejo, através da identificação das principais frentes de atuação na abordagem dos
devidos agentes, os principais responsáveis pelos fatores intervenientes na gestão.

Tabela 4.3-1: Matriz de Análise Correlação Entre Fatores
OPORTUNIDADES
Incremento estruturação turística entorno (36)

Atividades econômicas “ecologicamente
corretas” (28)

Parceria com a iniciativa privada (27)

Comunidade entorno mais conscientizada (20)

Redução de impactos através atividades
econômicas entorno (23)

Aumento potencial atrativos turísticos (21)

Incremento da fiscalização e monitoramento
(19)

Conhecimento gerado no entorno (12)

Corredor ecológico (11)

Potenciais fontes de recursos (10)

Políticas públicas municipais (7)

Informação e educação ambiental como
ferramentas nas comunidades (5)

Parcerias com o poder Público (4)

Parcerias com o terceiro setor (3)

Expansão agricultura convencional e
contaminação por agrotóxico (44)

Ausência políticas públicas integradas e
crescimento desordenado (41)

Pressão da Silvicultura (23)

Deficiência na comunicação/informação/
orientação da comunidade (17)

Sistema transportes e acessos aos Parques
deficiente (13)

Ordenamento e qualificação da oferta turística
nos municípios deficiente (13)

Ausência de programas de educação
ambiental (12)

Descumprimento da legislação ambiental (12)

Impactos da pecuária no planalto (11)

Oportunismo dos políticos e empresários (10)

Contaminação biológica por espécies da fauna
exóticas (4)

Despreparo comunidade local em
empreendedorismo (4)

Perda de identidade cultural das populações
do entorno (3)

Contaminação biológica por espécies vegetais
exóticas

2

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

0

2

1

0
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Capacidade promover desenvolvimento regional
(24;16)

2

2

2

2

2

2

1

2

2

0

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

46

Singularidade de atributos

2

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

9

Pólo ecoturístico reconhecido (19;16):

2

1

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

2

0

0

0

2

0

2

1

0

18

Parcerias e convênios entidades do entorno (14;20)

2

2

2

1

2

0

1

2

1

0

2

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

23

Capacidade de gestão existente (17;16)

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Conservação recuperação fauna e flora (14;15)

0

0

0

1

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

7

Conservação de recursos hídricos (14;15)

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Plano Manejo integrado em elaboração (11;11)

2

0

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Infra-estrutura mínima disponível (14;7)

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Recursos de compensação ambiental (10;10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Drenagem hídrica para fora dos Parques (9;11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Potencial autosustentabilidade financeira (10;8)

2

0

2

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Sistema combate a incêndios (7;10)

0

0

1

1

0

0

2

0

0

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Grande potencial pesquisa científica (7;9)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

8

Características físicas facilitam a proteção (9;5):

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Facilidade de acesso (2;6)

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Controle de espécies vegetais exóticas (6;2)

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

8

Disposição proprietários à indenização (4;1);

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Deficiência infra-estrutura visitação e pesquisa (34;36)

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Sistema de proteção deficiente (26;36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

Morosidade dos processos regularização fundiária
(31;29)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Insuficiência de mão-de-obra qualificada (18;17)

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Deficiência orientação aos visitantes (15;18)

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

6

Atividades antrópicas impactantes pela não
regularização fundiária (15;17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desconhecimento e dúvidas Sobre limites Parques
(12;16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Fragilidade relações institucionais dentro do IBAMA
(15;13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baixo aproveitamento Uso Público (8;16)

1

0

2

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

1

0

0

12

Educação ambiental deficiente (12;11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Conhecimento pesquisas insuficiente (12;11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

5

Recursos financeiros insuficientes (9;8)

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Ineficiência processos concessão Uso Público (5;2)

1

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Atividades antrópicas impactantes de natureza ilegal
(5;6)

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

4

Entraves para integração efetiva dos Parques (6;4)

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Relação deficiente Parque/comunidades (5;5)

2

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

2

0

2

1

1

1

2

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

22

Pouca divulgação pesquisas para comunidades (4;4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Difícil acesso rodoviário aos Parques (3;3)

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Valores de ingresso muito altos (4)

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Descontentamento serviço condutores (4)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Impactos potenciais do manejo e gestão inadequados
(1;3)

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Gestão despreparada para auxiliar geração
conhecimento (1;1)

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Tamanho reduzido dos Parques (1;1)

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

1

1

2

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

12

Insuficiência de parcerias (0;1)

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

11

Pouca visibilidade aplicação recursos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

28

7

23

8

7

24

16

6

10

14

6

5

16

29

4

8

8

13

11

11

8

6

2

5

9

10

7

11

FORÇAS (pontos fortes)

CENÁRIO INTERNO

SOMATÓRIA

SOMATÓRIA

Muitos e singulares atrativos turísticos (23;38)

CENÁRIO EXTERNO

FRAQUEZAS (Pontos fracos)

AMEAÇAS

Matriz de Análise de Correlação entre fatores: Fatores internos e externos ordenados em ordem decrescente, segundo pontuação (valor entre parenteses) obtida na Oficina de Planejamento Particpativo.
Os valores de zero a dois definem a intensidade de interação entre os fatores cruzados (0- Baixa, 1- Média e 2- Alta.)
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Tabela 4.3-2: Classificação e origem dos fatores diagnosticados

Pontos Fortes

FATORES DIAGNOSTICADOS
1. Grande número e singularidade de
atrativos turísticos (23;38)
2. Capacidade
de
promover
desenvolvimento regional (24;16)
3. Singularidade de atributos especiais
(17;20)
4. Constitui-se num pólo ecoturístico
reconhecido (19;16)
5. Existência de parcerias e convênios
com entidades do entorno (14;20)
6. Capacidade de gestão existente (17;16)
7. Conservação e recuperação da fauna e
flora (14;15)
8. Conservação de recursos hídricos
(14;15)
9. Plano de Manejo integrado em
elaboração (11;11)
10. Infra-estrutura mínima disponível para
gestão, manejo e uso público em
Aparados (14;7)
11. Disponibilidade de recursos oriundos de
compensação ambiental (10;10)
12. Recursos hídricos drenam para fora dos
Parques (9;11)
13. Grande
potencial
de
autosustentabilidade financeira (10;8)
14. Sistema integrado de combate a
incêndios em funcionamento (7;10)
15. Grande
potencial
para
pesquisa
científica (7;9)
16. Características físicas e geográficas
facilitam a proteção (9;5)
17. Facilidade de acesso (2;6)
18. Controle e erradicação de espécies
vegetais exóticas (6;2)
19. Disposição
dos
proprietários
à
indenização (4;1)
20. Categoria de manejo (2;2)
21. Principais impactos ambientais já
identificados (1;1);

CLASSIFICAÇÃO DOS
FATORES

Origem
dos
Fatores

Segundo
Oficina

Segundo
Matriz

Confrontan
do Visão

1º

4º

+3

n/g

2º

1º

+3

s/n/G/g

3º

6º

+2

n

4º

3º

+3

n/G

5º

2º

+3

g/s/G

º

6

8º

+1

g

7º

10º

+2

g/n

7º

14º

+1

g

8o

11º

+2

g/G

9o

12º

+1

g/G

10o

13º

+1

g/G

11o

15º

0

n

12o

5º

+3

n

13º

7º

+1

g/G/s

14º

8º

+1

n

15º

13º

0

n

16º

14º

+2

G

16º

9º

+1

g

17º

13º

+1

s

18º

---

+3

G

19º

---

+1

g
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Pontos Fracos

Tabela 4.3-2: Classificação e origem dos fatores diagnosticados (continuação)
CLASSIFICAÇÃO DOS
FATORES
FATORES DIAGNOSTICADOS
1. Deficiência de infra-estrutura para visitação e
pesquisa (34;36)
2. Sistema de proteção deficiente (26;36)
3. Morosidade e ineficiência dos processos de
regularização fundiária (31;29)
4. Insuficiência de mão-de-obra qualificada
(18;17)
5. Deficiência de informação e orientação aos
visitantes (15;18)
6. Atividades
antrópicas
impactantes
conseqüentes da não regularização fundiária
(15;17)
7. Desconhecimento e dúvidas em relação aos
limites dos Parques (12;16)
8. Fragilidade nas relações institucionais dentro
do IBAMA (15;13)
9. Baixo aproveitamento do potencial de Uso
Público (8;16)
10. Educação ambiental deficiente (12;11)
11. Conhecimento gerado pelas pesquisas nos
Parques insuficiente (12;11)
12. Recursos financeiros insuficientes (10;8)
13. Ineficiência e falta de especificação dos
serviços nos processos de concessão para
Uso Público (10;6)
14. Atividades
antrópicas
impactantes
de
natureza ilegal (5;6)
15. Entraves para uma integração efetiva dos
dois Parques (6;4)
16. Relação deficiente entre o Parque e as
comunidades do entorno (5;5)
17. Pouca divulgação das pesquisas e seus
resultados para comunidades do entorno (4;4)
18. Difícil acesso rodoviário aos Parques (3;3)
19. Valores de ingresso (PNAS) muito altos (4)
20. Descontentamento relacionado ao serviço de
condutores/guias (4)
21. Impactos potenciais provenientes do manejo
e gestão inadequados (1;3)
22. Gestão despreparada para auxiliar na
geração de conhecimento (1;1)
23. Tamanho reduzido dos Parques (1;1)
24. Insuficiência de parcerias (0;1);
25. Pouca visibilidade na aplicação de recursos
financeiros

Origem
dos
Fatores

Segundo
Oficina

Segundo
Matriz

Confronta
ndo Visão

1o

10º

-3

g/G

2o

11º

-2

g/G

o

3

16º

-2

G/g

4o

11º

-3

G/g

5o

7º

-1

g

6o

16º

-2

G/g/s

7o

14º

-1

g/G

7o

16º

-1

G/g

8o

3º

-2

g/G

12º

-3

g/G

9

o

9o

9º

-1

g/G

o

6º

-2

G/g

11o

8º

-3

g

12º

10º

-1

s/g/G

13º

15º

0

g/G

13º

1º

-3

g/s

14º

12º

-1

G

15º
16º

5º
12º

-1
0

G
g/G

16º

11º

-1

g/s

16º

13º

0

g

17º

13º

0

g

17º
18º

2º
4º

-2
-3

G
g/G/s

19º

12º

0

g/G

10
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Tabela 4.3-2: Classificação e origem dos fatores diagnosticados (continuação)
CLASSIFICAÇÃO DOS
FATORES
FATORES DIAGNOSTICADOS
1.

Incremento e estruturação turística no entorno
(36)
2. Desenvolvimento de atividades econômicas
“ecologicamente corretas” (28)
3. Parceria com a iniciativa privada (27)
4.

Comunidade do entorno mais conscientizada (24)

Ameaças

Oportunidades

5.

Redução de impactos através de atividades
econômicas do entorno (23)
6. Aumento do potencial dos atrativos turísticos (21)
7. Incremento da fiscalização e monitoramento (19)
8. Conhecimento gerado no entorno dos Parques
(12)
9. Corredor ecológico (11)
10. Potenciais fontes de recursos (10)
11. Políticas públicas municipais (7)
12. Informação e educação ambiental como
ferramentas nas comunidades (5)
13. Parcerias com o poder Público (4)
14. Parcerias com o terceiro setor (3)
15. Infra-estrutura existente nos municípios e na
região (1)
1. Expansão da agricultura convencional e
contaminação ambiental por agrotóxico (44)
2. Ausência de políticas públicas integradas e
crescimento desordenado do entorno (41)
3. Pressão da silvicultura (23)
4. Deficiência na comunicação, informação e
orientação da comunidade (17)
5. Sistema de transportes e acessos aos
Parques deficientes (13)
6. Ordenamento e qualificação da oferta turística
nos municípios deficiente (13)
7. Ausência de programas de educação
ambiental (12)
8. Descumprimento da legislação ambiental (12)
9. Impactos da pecuária no planalto (11)
10. Oportunismo dos políticos e empresários (10)
11. Contaminação biológica por espécies da fauna
exótica (4)
12. Despreparo da comunidade local em
empreendedorismo (4)
13. Perda de identidade cultural das populações
do entorno (3)
14. Contaminação biológica por espécies vegetais

Origem
dos
Fatores

Segundo
Oficina

Segundo
Matriz

Confronta
ndo Visão

1o

2º

+3

s/G

2o

9º

+3

s/G

o

3
4o

4º
8º

+3
+2

g/s
s/g/G

5o

9º

+2

s/g/G

6o
7o

3º
5º

+2
+1

s/G
g/G

8o

10º

+1

s/G

9o
10o
11o

7º
6º
10º

+3
+2
+3

n
G/g
G/s

12o

11º

+2

s/G/g

o

13
14º

5º
1º

+3
+3

g/G
s/g

15º

---

+1

G

1o

11º

-2

G/s

2o

7º

-3

G

o

7º

-3

G/s

4o

1º

-3

g/G/s

5o

3º

-2

G/g

5o

2º

-3

G/s/g

6o

6º

-1

G/g/s

6
7o
8o

9º
12º
10º

-1
-1
-2

s/G
s/G
G/s

9o

5º

-1

G/s

9o

4º

-3

s/G

10º

8º

-2

G/s

11º

2º

-1

3

o

G/s
Legenda: n = atributo natural; s = sociedade; g = gestão dos parques; G = governos (políticas públicas).A
seqüência das letras indica a ordem de origem/responsabilidade.
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Com base na tabela 4.3-2 pode-se fazer algumas considerações sobre a análise
comparativa da classificação dos fatores, segundo sua relevância definida pela Oficina de
Planejamento, pela matriz de análise de correlação e pela avaliação do grau de importância
frente à visão estabelecida anteriormente. A identificação da “origem dos fatores”
apresentada nesta tabela, permite também correlacionar esta análise comparativa com os
principais agentes responsáveis pelos fatores interferentes na gestão dos Parques ou na
consecução de seus objetivos.
Em termos gerais pode-se observar tanto grandes convergências entre os três critérios de
classificação como algumas divergências que demonstram, por um lado, as relevâncias de
alguns fatores interferentes nas Unidades e, por outro, a necessidade de considerar mais de
uma variável no estabelecimento de prioridades.
Especificamente, com base na análise da tabela 4.3-2, cabe destacar alguns aspectos mais
relevantes:
- dentre os fatores considerados pontos fortes das Unidades, observa-se que os quatro
mais pontuados pela matriz de correlação estão também entre os cinco melhor
classificados pela Oficina de Planejamento e entre os seis considerados mais
relevantes para o alcance da visão;
- além do atributo natural, os fatores 2, 4 e 5 dos pontos fortes pressupõem forte ação no
estabelecimento de políticas públicas para atingir-se a visão;
- cabe destaque ao fator 2 dos pontos fortes (“capacidade de promover desenvolvimento
regional”), que foi o mais pontuado na matriz de correlação (com o dobro do fator
classificado em segundo lugar) e o segundo mais votado na Oficina de Planejamento
Participativo, ficando atrás apenas do fator 1 (grande número e singularidade de
atrativos turísticos), que é diretamente relacionado com o fator 2, sendo o quarto
colocado na análise de correlação. Além disso, expressa a condição básica para
assegurar a viabilidade de se atingir a visão definida. Ambos estão diretamente ligados
à condição natural dos Parques, porém, exigem forte ação da gestão, envolvimento da
sociedade e estabelecimento de políticas públicas no nível local e regional para se
desenvolverem plenamente;
- outro fator relacionado aos pontos fortes bastante importante para o alcance da visão é
o de número 13 (“grande potencial de autosustentabilidade financeira”), sendo o quinto
melhor classificado na matriz de correlação, porém não sendo bem pontuado na Oficina
de Planejamento.
- dentre os pontos fracos não se obteve grandes convergências entre os três critérios de
classificação, como ocorreu entre os pontos fortes. Apenas dois dos seis fatores
considerados mais importantes para o alcance da visão estão entre os mais pontuados
pela Oficina; entretanto, outros dois fatores de média importância estão entre os quatro
mais pontuados;
- os fatores 16 (“relação deficiente entre os Parques e as comunidades”) e 24
(“insuficiência de parcerias”), apesar de muito pouco pontuados pela Oficina, são
considerados muito importantes para o alcance da visão, tendo sido bem classificados
pela análise de correlação;
-

um outro fator importante em relação ao alcance da visão é o de número 10
(“educação ambiental deficiente”), porém pontuado como 12º colocado na análise
correlação e 8º na Oficina de Planejamento;

- ressalta-se ainda o de número 9 (“baixo aproveitamento do potencial de uso público”),
pontuado como terceiro colocado na análise de correlação e um fator importante para a
visão, porém na Oficina de Planejamento atingiu apenas a oitava colocação;

-
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para a maioria dos principais fatores dos pontos fracos discutidos aqui, é de
fundamental importância uma ação pró-ativa da gestão dos Parques, com destaque
também para a influência em políticas públicas e envolvimento da sociedade;

- dentre os fatores das oportunidade identificadas, dois dos quatro mais pontuados na
análise de correlação e considerados importantes para a visão estão também entre os
quatro mais pontuados pela Oficina. Entretanto, o fator de número 14 (“parcerias com o
terceiro setor”), o mais pontuado na análise de correlação e considerado também
importante para a visão, foi apenas o 14° colocado na pontuação da Oficina
(antepenúltima colocação). Este tipo de divergência reflete certamente lógicas
diferentes de definição de prioridades, sem demérito de nenhuma delas;
- outros fatores importantes para o alcance da visão, entre as oportunidades, foram
pouco pontuados segundo a lógica da Oficina e da análise de correlação (9 –
“corredores ecológicos”, 11 – “políticas públicas municipais”, 13 – “parcerias com o
poder público” e 14 - “parcerias com o terceiro setor”);
- dentre as ameaças destaca-se a relação determinante da inadequação de políticas
públicas, sobretudo em relação aos cinco fatores mais pontuados pela Oficina e
também pela análise de correlação;
- o fator de número 12 das ameaças (despreparo da comunidade local em
empreendedorismo), apesar de ser extremamente importante para a visão devido a sua
importância para o desenvolvimento sustentável do entorno, através da indução de
processos socioeconômicos amigáveis e compatíveis com os objetivos dos Parques,
foi o 12° colocado na pontuação da oficina, mas o quarto colocado na análise de
correlação, dada sua importante relação negativa com os principais pontos fortes dos
Parques (ver matriz da análise de correlação - tabela 4.3-1);
- aspecto bastante relevante é o fato de que a maioria dos fatores negativos interferentes
na consecução dos objetivos dos Parques (pontos fracos e ameaças) têm alguma
relação com a inexistência, insipiência ou equívoco de políticas públicas, daí a extrema
importância da gestão dos Parques trabalhar de acordo com a estratégia previamente
estabelecida, no sentido de alcançar a visão e conseqüentemente no sentido de atingir
a missão, representada pelos objetivos de manejo.

4.3.4 Diretrizes de ação
Outra ferramenta da equipe de planejamento, para a posterior definição de ações gerenciais
gerais e ações específicas de manejo, consistiu na definição e sistematização de diretrizes
de ação com base na análise, um a um, dos fatores diagnosticados, de maneira a
estabelecer linhas orientadoras para a definição de ações de manejo.
As diretrizes de ação definidas foram organizadas por temas e sub-temas de manejo, uma
vez que várias delas se repetem para fatores internos e externos, tanto negativos quanto
positivos.
Uso público
Visitação
a) Diversificação de Opções de Uso Público;
b) Qualificação de serviços e produtos para Uso Público;
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c) Capacitação de fornecedores de serviços e produtos para Uso Público;
d) Informação interpretativa, orientadora e sinalizadora para Uso Público;
e) Parcerias para implementação de Uso Público;
f)

Normatização e regulamentação do serviço de condutores dentro do Parque;

g) Normatização e regulamentação das atividades de Uso Público (capacidade de
carga, programação, etc); e
h) Roteiros e atividades de Uso Público integrados.
Educação e Interpretação Ambiental
a) Qualificação de serviços e produtos de Educação e Interpretação Ambiental;
b) Parcerias para a realização de atividades de Educação e Interpretação Ambiental no
Parque;
c) Diversificação de opções de Educação e Interpretação Ambiental;
d) Capacitação de fornecedores de serviços e produtos para Educação e Interpretação
Ambiental;
e) Informação interpretativa, orientadora e sinalizadora de Educação Ambiental;
f)

Normatização e regulamentação das atividades de Educação e Interpretação
Ambiental;

g) Roteiros e atividades de Educação e Interpretação Ambiental integrados;
h) Elaboração de programa de visitação subsidiado para comunidades do entorno; e
i)

Desenvolvimento conceitual para estrutura de apoio a Educação e Interpretação
Ambiental nos Parques.

Integração externa
Relações Públicas
a) Divulgação e promoção de programas de visitação subsidiados para comunidades
do entorno;
b) Divulgação de atividades de Uso Público e de Educação e Interpretação Ambiental;
c) Divulgação específica para públicos-alvo;
d) Ações de envolvimento comunitário;
e) Ações de valorização cultural voltadas para envolvimento comunitário;
f)

Comunicação social (esclarecimentos: regularização fundiária, arrecadação, etc);
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g) Divulgação de roteiros e atividades turísticas e culturais externas integradas ao Uso
Público nos Parques;
h) Informação orientadora e sinalizadora no entorno e nas áreas estratégicas da região
de influência dos Parques;
i)

Apoio a divulgação do empreendedorismo responsável no entorno; e

j)

Divulgação de oportunidades de negócios compatíveis/amigáveis no interior e
entorno dos Parques.

Educação Ambiental
a) Qualificação de serviços e produtos de Educação Ambiental;
b) Capacitação de multiplicadores em Educação Ambiental;
c) Produção e distribuição de material didático-ambiental para comunidades do
entorno;
d) Desenvolvimento conceitual para estrutura e equipamentos de apoio a Educação
Ambiental no entorno (Centros Temáticos); e
e) Parcerias para a realização de atividades de Educação Ambiental no entorno.
Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento
a) Promoção de iniciativas de desenvolvimento econômico compatível/amigável,
inclusive com agregação de valor;
b) Apoio à capacitação de fornecedores de serviços e produtos no entorno;
c) Promoção
de
iniciativas
compatível/amigável;

tradicionais

de

desenvolvimento

econômico

d) Incentivo a melhores práticas;
e) Parcerias para o desenvolvimento sustentável do entorno;
f)

Estímulo à organização e ao associativismo;

g) Parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, empresas e atores
sociais do entorno;
h) Qualificação de serviços e produtos no entorno (selo/certificação), associado a
estratégias de marketing;
i)

Parcerias para o desenvolvimento rodoviário adequado do entorno;

j)

Incentivar e apoiar melhorias em infra-estrutura e serviços no entorno de forma
integrada ao Programa de Uso Público;

k) Integração de roteiros e atividades turísticas e culturais externas ao Uso Público nos
Parques;
l)

Incentivo ao empreendedorismo responsável no entorno; e

4-26
m) Parcerias para incentivo ao empreendedorismo local no entorno.
Controle Ambiental
a) Ações de envolvimento comunitário no apoio a fiscalização;
b) Parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, empresas e atores
sociais para fiscalização no entorno; e
c) Parcerias com proprietários de terras limítrofes aos Parques.

Operacionalização
Regularização Fundiária
a) Priorização de regularização fundiária conforme áreas estratégicas prioritárias;
b) Discriminatórias administrativas e arrecadação de terras devolutas;
c) Negociação com proprietários para minimização de impactos até a regularização
fundiária;
d) Criar e implantar estratégias de negociação para regularização fundiária
(substituição de desapropriação por compra, permuta de áreas, permuta de
incentivos/investimentos por áreas, etc); e
e) Comunicação social (esclarecimentos).
Administração e Manutenção
a) Normatização e regulamentação de todas as atividades (internamente);
b) Parcerias para divulgação;
c) Qualificação de serviços de operação (fiscalização, administração, monitoramento,
etc);
d) Viabilização da capacitação de pessoal de operação;
e) Monitoramento de performance de pessoal e serviços;
f)

Criação de um quadro funcional;

g) Plano de Concessões (com atratividade/viabilidade e contrapartidas definidas: infraestrutura de Uso Público e outros);
h) Terceirização de operação do Uso Público;
i)

Terceirização dos serviços de suporte (limpeza, manutenção de equipamentos e
infra-estrutura, vigilância, outros);

j)

Terceirização/parcerias
para
serviços
salvamento/resgate/segurança dos visitantes;

especializados

em
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k) Normatização/regulamentação de concessões, terceirizações, parcerias e outras
cooperações;
l)

Criação e implantação de estratégia de captação e investimento de recursos no
Parque e entorno, e articulação de linhas de crédito, incentivo e investimentos para
os parceiros locais;

m) Integração dos dois Parques a partir do Plano de Manejo;
n) Normatização e regulamentação das atividades na Zona de Amortecimento e
Corredores Ecológicos, considerando: redução de risco de contaminação biológica;
conservação do mosaico campo/araucária (ecótono); manutenção de conectividade
nos corredores de campos, mata de araucária e Floresta Ombrófila Densa;
salvaguarda de ambientes singulares (turfeiras, etc); manutenção da paisagem
cênica dos Aparados; manutenção/restabelecimento da conectividade entre os
cânions na baixa/média encosta; e conservação de remanescentes florestais;
o) Gestão para a definição de licenciamento da atividade de silvicultura (implantação e
exploração) na região de entorno (10 km);
p) Fortalecimento do Conselho Consultivo; e
q) Criação de instância executiva articuladora, captadora e para integração com o
entorno e os Corredores Ecológicos.
Infra-estrutura e Equipamentos
a) Melhoria/implantação de infra-estrutura de recreação e de Educação e Interpretação
ambiental nos atrativos;
b) Melhoria/implantação de infra-estrutura de suporte ao público (sanitários, lanchonete,
etc);
c) Estrutura de operação para condutores;
d) Implantação de estrutura e equipamentos de apoio a Educação Ambiental no
entorno (Centros Temáticos);
e) Melhoria/implantação de infra-estrutura de operação;
f) Implantação de estrutura para pesquisadores através de convênios com instituições
de pesquisa (baseado no modelo "time-sharing");
g) Demarcação física/monumentalização dos limites do Parque;
h) Cercamento do Parque nas áreas de campo e nas áreas abertas (avaliar a
implantação de cercas que não gerem impedimento ao trânsito da fauna silvestre); e
i)

Informação orientadora e sinalizadora no entorno e nas áreas estratégicas da região
de influência do Parque.

Cooperação Institucional
a) Parcerias para divulgação;
b) Plano de Concessões (com atratividade/viabilidade e contrapartidas definidas: infraestrutura de Uso Público e outros);
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c) Terceirização de operação do Uso Público;
d) Terceirização dos serviços de suporte (limpeza, manutenção de equipamentos e
infra-estrutura, vigilância, outros);
e) Terceirização/parcerias
para
serviços
salvamento/resgate/segurança dos visitantes;
f)

especializados

em

Articulação da viabilização de estrutura para pesquisadores implantada através de
convênios com instituições de pesquisa (baseado no modelo "time-sharing", onde o
investimento é dividido entre os parceiros que recebem em troca o direito de
utilização da estrutura por tempo determinado nos termos da parceria);

g) Implantação do conceito de "estrada parque" para a rodovia que liga Praia
Grande/SC a Cambará do Sul/RS e no acesso Cambará do Sul – ao PN Serra Geral;
h) Parcerias para o desenvolvimento rodoviário adequado do entorno;
i)

Parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, empresas e atores
sociais do entorno;

j)

Política de incentivos/atração de pesquisas nas linhas prioritárias (apoio com infraestrutura, apoio logístico, integração de dados, facilitação do fornecimento de
licenças, etc); e

k) Parcerias para o desenvolvimento rodoviário adequado do entorno.

Proteção e manejo
a) Sinalização nos acessos ao Parque (estradas e trilhas) informando os limites;
b) Sinalização na frente das propriedades limítrofes ao Parque em acordo com os
proprietários;
c) Planejamento da fiscalização com diversificação de estratégias, voltado para as
prioridades e integrado com monitoramento;
d) Fortalecimento da fiscalização incluindo sistema de monitoramento;
e) Retirada do gado e outras espécies domésticas do interior do Parque;
f)

Monitoramento e controle de contaminação biológica;

g) Parcerias para fiscalização do Parque; e
h) Prevenção e combate a incêndios.

Pesquisa e monitoramento
a) Foco em linhas de pesquisa consoantes com a missão e a visão definidas no Plano
de Manejo;
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b) Foco em linhas de pesquisa em metodologias de monitoramento voltadas para as
prioridades do Parque;
c) Contrapartida das pesquisas voltadas para programas de divulgação científica
(palestras, conteúdo para mídia de divulgação científica, etc); para monitoramento
(desenvolvimento de metodologias, dados, etc); para Educação Ambiental; etc;
d) Banco de Dados com sistema de monitoramento;
e) Fortalecimento das funções de Corredores Ecológicos e Zona de Amortecimento,
com monitoramento dos resultados quanto à manutenção dos principais atributos; e
f)

4.4

Priorizar pesquisas voltadas para avaliar impacto biológico do tamanho dos Parques
e potenciais soluções, inclusive quanto à necessidade de ampliações.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO

O Artigo 11 da Lei nº 9.985/2000 (SNUC) define como objetivo superior dos Parques
Nacionais “a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de pesquisas cientificas e o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza
e de turismo ecológico”.
Assim, respaldados pelos objetivos do SNUC (artigo 4º da Lei nº 9.985/2000) e levando em
consideração a categoria de manejo e a especificidade dos atributos de biodiversidade e
cênicos dos Parques Nacionais em questão, estão relacionados abaixo os seus objetivos
específicos de manejo:
1) valorizar e conservar os aspectos geológicos e geomorfológicos que formam os
Aparados da Serra Geral, resultantes dos grandes derrames basálticos ocorridos no
sul do Brasil há cerca de 132 milhões de anos;
2) proporcionar a preservação da paisagem dos cânions da região, de beleza cênica
singular;
3) conservar amostra significativa da flora com origem fitogeográfica variada,
representada pelas formações vegetais de Floresta Ombrófila Densa, Floresta
Ombrófila Mista, Campo Seco, Campo Turfoso, Floresta Nebular, Vegetação
Rupícola e Campos Rupestres, resultando em cerca de 50 espécies vegetais raras
ou endêmicas presentes nos Parques, como, por exemplo, Euterpe edulis, Dicksonia
sellowiana, Araucária angustifólia;
4) promover a manutenção da paisagem dos campos, de singular beleza cênica e
importância à biodiversidade, mantendo a conectividade com e nos corredores
ecológicos deste ambiente;
5) contribuir para a conservação e manutenção de um importante elo de ligação, os
Corredores Ecológicos, tanto os florestais quanto os campestres, particularmente no
sentido Norte/Sul da região;
6) conservar as características singulares da flora e fauna representadas pelos
chamados elementos andino-patagônicos e austral-antárticos, presentes em
diferentes ambientes que ocorrem na região;
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7) contribuir para a conservação dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas do
Mampituba, de Araranguá e Tramandaí;
8) proteger e recuperar populações da fauna cinegética nativa dos Parques;
9) contribuir para a recuperação e conservação da população de mamíferos raros e/ou
ameaçados de extinção no Brasil e que ocorrem na região, tais como: o lobo-guará
Chrysocyon brachyurus, o veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus, o veado-bororó
Mazama nana, o puma Puma concolor e o gato-preto Oncifelis colocolo;
10) auxiliar na proteção de oito (08) espécies de aves globalmente ameaçadas de
extinção, segundo a Bird Life Internacional (2000), e de 51 espécies de aves
ameaçadas no estado do Rio Grande do Sul, além das espécies endêmicas que
ocorrem na região;
11) contribuir para a proteção do quatro (04) espécies de anfíbios ameaçadas de
extinção no estado do Rio Grande do Sul e que ocorrem nos Parques, entre elas
Melanophryniscus cambaraensis e Elachistocleis erythrogaster;
12) incentivar a pesquisa científica em consonância com as prioridades de manejo e
monitoramento dos Parques e Corredores Ecológicos, favorecendo também a
integração entre as Unidades de Conservação localizadas na área de influência dos
mesmos;
13) desenvolver programas de educação e interpretação ambiental no interior das
Unidades, bem como atividades de conscientização e educação ambiental no
entorno, buscando sua integração positiva com os Parques;
14) contribuir para o desenvolvimento do ecoturismo regional tendo os Parques como
um pólo difusor de práticas que conciliem as atividades turísticas e a conservação da
natureza; e
15) incentivar o desenvolvimento socioeconômico
comunidades do entorno das Unidades.

4.5

sustentável e

integrado nas

ZONEAMENTO

O zoneamento tem por finalidade servir como um instrumento técnico de gestão com vistas
à preservação e à conservação dos elementos naturais, além dos usos voltados às
atividades de educação ambiental, recreação, lazer e científicas.
4.5.1 Análise do zoneamento estabelecido no Plano de Manejo do PNAS
O zoneamento do Parque considerou o status atual de conservação e uso público e à
proposta apresentada no Plano de Manejo do Parque Nacional do Aparados da Serra
(IBDF, 1984) (Figura 4.5-1), que apresenta como zonas:
• Intangível – “Compreendendo basicamente as encostas dos cânions do Itaimbézinho e
Faxinalzinho e a encosta superior do planalto.” (IBDF, 1984).
• Primitiva – “Compreendendo o fundo do Cânion do Itaimbézinho, que iniciando próximo
ao Paradouro, percorre toda a extensão deste cânion, margeando o rio Perdizes, até
atingir o limite leste do Parque” (ibid).
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• Uso Extensivo – “Compreende o trecho da estrutura que liga a Área de Desenvolvimento
Itaimbézinho à Área de Desenvolvimento Paradouro; a trilha que se inicia à esquerda da
ponte do Arroio Preá, tomando sentindo norte, e retornando ao ponto inicial; trilha que
partindo da Área de Desenvolvimento Paradouro, contorna o cânion em seu início, até
atingir local com vista da cachoeira do rio Perdizes; a trilha da borda do planalto (próximo
à estrada Cambará Praia Grande); e a trilha de acesso à borda do cânion Faxinalzinho.”
(ibid).
• Uso Intensivo – “A estrada que liga o portão da Área de Desenvolvimento Ponte do
Camisas ao portão da Área de Desenvolvimento Gralha Azul; o Centro de Visitantes; o
Paradouro; as áreas de piquenique e o acessos ao Parque.” (ibid).
• Uso Especial – “Compreendendo a área proposta para a sede administrativa, próxima à
estrada São Francisco de Paula - Itaimbézinho; as áreas dos portões de entrada e saída
situadas na ponte do arroio Camisa, na borda do Planalto, na estrada do Faxinal, e na
saída do Itaimbézinho; Área dos postos de fiscalização, nos seguintes: Morro Agudo,
limite no Parque, Morro do Facão, e na foz do Faxinalzinho; a área da Fazenda das
Macieiras e a área junto à localidade do Morro Agudo, com cerca de 15ha.” (ibid).
• Recuperação – “Toda área do Parque que sofreu alterações antrópicas, exceto aquelas
já classificadas como outra zona” (ibid). Deve-se salientar que, no momento da análise
para o zoneamento, a área a oeste da estrada que liga Morro Agudo a Azulega foi
considerada área não administrada como parte do PNAS (Figura 4.5-1).
Este zoneamento possibilitou o planejamento do manejo das áreas sob a ótica daquele
momento, o que foi considerado apropriado pelo Plano de Ações Emergenciais (PAE)
(1995). Por sua vez, o PAE respeitou e apontou novas ações e normas baseadas no
zoneamento definido no Plano de Manejo, sem propor novos limites e/ou zonas.
O zoneamento proposto para o PNAS no PM (ibid) foi apropriado considerando o estado de
alteração ambiental encontrado no momento e as condições de acessibilidade. A grande
área da Zona de Recuperação refletia a situação, fruto de ações antrópicas baseadas na
questão fundiária não solucionada e na falta de controle e fiscalização. A evolução destes
fatores, com a aquisição de áreas pelo poder público, ampliação do quadro de funcionários
e de equipamentos e a evolução das legislações de proteção ambiental federal e estadual
(principalmente quanto à queimada de campos no RS), gerou um reflexo positivo no que
tange à recuperação e proteção dos ambientes presentes no PNAS, situação que se reflete
na nova proposta de zoneamento aqui apresentada.
As zonas destinadas para administração e uso público, à luz daquele momento,
concentraram-se junto ao eixo leste – oeste da Área de Desenvolvimento Gralha Azul a
Área de Desenvolvimento Ponte do Camisas (Figura 4.5-1). A estrada que cortava o
Parque era utilizada como acesso de ligação entre a região de Caxias do Sul (RS) e o litoral
catarinense. O PAE, acertadamente sugeriu o fechamento deste acesso, o que permitiu à
administração um maior controle sobre a unidade. Com esta alteração foram sugeridas
novas intervenções, sem contudo apresentar uma nova proposta de zoneamento.
A definição da Zona Intangível manteve o desenho presente no Plano de Manejo de 1984,
estendendo este para o Parque Nacional da Serra Geral. Foram consideradas as áreas com
altas declividades (acima de 50%) e cruzadas com as referências obtidas pelas curvas de
nível.
A Zona Primitiva foi ampliada no PNAS e definida no PNSG, incorporando as áreas
florestadas e de campos identificadas nas duas Unidades através do Mapa de Cobertura
Vegetal e Uso do Solo e das análises da AER.
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Figura 4.5-1: Zoneamento apresentado no Plano de Manejo do Parque Nacional de Aparados da Serra (1984)
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4.5.2 Critérios para o zoneamento
Os principais fatores para a definição do zoneamento foram a categoria e os objetivos
específicos de manejo, a atual condição de conservação dos ambientes, os principais
conflitos, as características ambientais, as atividades de uso público atuais e as propostas.
O zoneamento proposto no Plano de Manejo do PNAS de 1984 também foi utilizado como
referência, mas a diferença de quase duas décadas, a ampliação das demandas para uso
público e as diferenças quantitativas e qualitativas dos conflitos da época e de agora,
colaboraram no processo de revisão e definição proposto neste documento.
Foram considerados para análise dos Parques como um todo, os seguintes critérios:
a) Grau de conservação dos ecossistemas – as análises feitas através da Avaliação
Ecológica Rápida (AER) foram os parâmetros utilizados para a definição deste
critério;
b) Variabilidade ambiental – este critério está condicionado pela compartimentação do
relevo em relação às altitudes e declividades e à composição dos ambientes;
c) Representatividade dos recursos naturais para os Parques – foram analisados os
atributos que condicionaram a criação da Unidade e os levantados pelo diagnóstico,
o status de conservação e o conhecimento das espécies e/ou comunidades;
d) Riqueza e/ou diversidade de espécies – foram consideradas através das análises
feitas pela AER, que identificou áreas de maior relevância ecológica atribuídas pelo
status de conservação, conectividade e peculiaridade;
e) Suscetibilidade ambiental – foi considerada a partir do grau de conservação dos
ambientes frente a suas fragilidades e ameaças. As características físicas e
ambientais, os usos e os conflitos foram os critérios utilizados para a análise das
áreas; e
f)

Potencialidade para conscientização ambiental – o cruzamento do levantamento de
atributos com as práticas de uso já desenvolvidas e previstas, com as condições de
segurança das áreas e dos visitantes e suscetibilidade ambiental, nortearam a
definição de áreas potenciais para desenvolvimento de projetos de educação,
interpretação e sensibilização ambiental.

Foram estabelecidas, de acordo com os critérios apresentados, as seguintes Zonas: Zona
Intangível, Zona Primitiva, Zona de Uso Extensivo, Zona de Uso Intensivo, Zona de Uso
Especial, Zona de Recuperação, Zona Histórico Cultural, Zona de Usos Conflitantes e Zona
de Ocupação Temporária (Figura 4.5-2) (Mapas 4.5-1 e 4.5-1.1 – anexo 5 e 6). Como se
pode verificar, as características quanto às situações fundiária, ecológica e histórica desses
Parques possibilitam a existência de todas as zonas admissíveis nesta categoria.
As zonas definidas como de Recuperação, através da análise do Mapa de Cobertura
Vegetal e Uso do Solo, da Imagem de Satélite e dos resultados da AER, podem ser
diferenciadas pela ação específica que gerou a alteração ambiental. Na região do Planalto
são identificáveis duas ações: o manejo dos Campos para o desenvolvimento da pecuária,
sendo encontradas áreas nos Parques com presença de gado; e áreas com plantios de
Pinus ou alteradas pela retirada recente destes. Na região leste dos Parques, nas encostas
da Serra Geral, as ações de alteração ambiental são decorrência da substituição das
florestas por áreas para a agricultura ou pecuária. Essa identificação colabora no
entendimento e planejamento das Unidades e seu monitoramento.
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Nas áreas onde as manchas para recuperação identificadas no Mapa de Cobertura Vegetal
e Uso do Solo apresentavam-se próximas, foi utilizada como recurso complementar uma
faixa aleatória de 200 m no entorno das manchas, o que englobou áreas que supostamente
sofrem efeito de borda. Este recurso aglutinou pequenas áreas degradadas, unificando-as
em manchas maiores. Foram mantidas em mapa os polígonos originais que identificam as
ações específicas que levaram à alteração ambiental no Mapa 4.5-1.1 (anexo 6).
A Zona de Uso Intensivo foi considerada para as áreas onde há ou está proposta
implantação de infra-estruturas consideradas de alta intervenção na paisagem. As áreas
onde estão ou são apontadas para a implantação de infra-estruturas de baixo impacto na
paisagem e que servem apenas para favorecer o aproveitamento dos atrativos ou fornecer
segurança ao visitante foram consideradas Zonas de Uso Extensivo.
As estruturas necessárias à gestão dos Parques foram incorporadas à Zona Especial. Nesta
também foram incluídas as estradas, acessos e estruturas ainda sem definição de uso para
a gestão e uma faixa contínua, seguindo o perímetro externo dos Parques, de
aproximadamente 20m (o que não permite a visualização em mapa na escala definida para
o zoneamento).
A definição da Zona de Ocupação Temporária, a partir das informações atuais sobre a
regularização fundiária, não permitiu a incorporação dos limites das propriedades não
indenizadas ou em situação de consórcio com o IBAMA. Foram apenas incorporadas as
infra-estruturas (sedes, estábulos, galpões, etc.) presentes nos Parques, cujas referências
(em UTM) foram fornecidas pela Chefia dos mesmos.
A metodologia aplicada a este trabalho, quanto a exatidão cartesiana das zonas, levou em
consideração:
1. o levantamento em campo georreferenciado das trilhas, estruturas existentes e
propostas;
2. o mapa de Vegetação e Uso do Solo;
3. imagens de satélite; e
4. recursos gráficos para inserção do conceito efeito de borda para zonas de
recuperação próximas ou áreas com atividades de uso público.
Esta metodologia agrega ao zoneamento informações específicas georreferenciadas, que
possibilitam a tomada de decisões para a execução de ações de manejo objetivas e
precisas.
4.5.3

Zonas de manejo

Para a localização dos fragmentos das Zonas foram adotados dois procedimentos sendo
que: os polígonos de formas irregulares foram georreferenciados através de pontos
periféricos; já os polígonos com formas “arredondadas” foram georreferenciados através de
um ponto central de onde se define o raio que engloba o segmento.
4.5.3.1 Zona Intangível (Figura 4.5-3)
Esta zona compreende as áreas naturais que apresentam mínima intervenção humana
oriundas de práticas de esportes radicais, como escalada, rapel e canionismo. A declividade
deste ambiente dificulta o acesso, o que garantiu a sua conservação. Os Paredões,
formados pelos afloramentos declivosos de basalto, vegetação rupícola e fauna associada,
são os ambientes mais peculiares na região dos Aparados da Serra Geral. Suas
características ambientais (potencial de endemismo, pouco conhecimento científico e beleza
cênica impar) indicam um alto potencial e importância para a preservação e pesquisa
científica.
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Objetivos
-

Preservar o ambiente natural garantindo a evolução natural e facilitar as atividades de
pesquisa científica direcionadas para a conservação deste ambiente sem alterar as
características naturais originais; e

-

Preservar o ambiente dos Paredões dos Aparados da Serra Geral, principalmente a
vegetação rupícola e pequenas porções de mata nebular e conseqüentemente a fauna
associada.

Descrição
A Zona Intangível compreende toda a extensão dos Paredões dos Aparados da Serra Geral
dentro e fora dos cânions, estendendo-se em sentido Norte-Sul pela encosta, e do limite do
planalto até aproximadamente a cota 500. Abrange áreas com declividades altas e os
ambientes do entorno próximo, exceto, junto aos vértices dos cânions do Faxinalzinho,
Itaimbézinho, Índios Coroados, Molha Coco, Malacara e Fortaleza, onde a continuidade dos
Paredões é interrompida por Zonas Primitivas que incluem os respectivos rios e áreas
menos declivosas (mapa 4.5-1, anexo 5).
Esta Zona é composta por 11 fragmentos (Figura 4.5-3 e tabela 4.5-1).
Os fragmentos Z1 e Z2 estão localizados às margens direita e esquerda do rio Faxinalzinho,
respectivamente, no interior do cânion de mesmo nome. Acompanham os paredões
inclinados do cânion, desde o vértice até onde a declividade diminui descaracterizando o
aspecto de paredão, junto aos divisores de água identificados com os pontos 1 dos
polígonos correspondentes;
Os fragmentos Z3 e Z4 acompanham as margens do rio do Boi no cânion Itaimbézinho
desde o vértice até os divisores de água identificados pelo ponto 1 (segmento Z3) e ponto 3
(segmento Z4). Diferente do cânion do Faxinalzinho, os paredões estendem-se em sentido
norte-sul mantendo declividades altas, mesmo fora do cânion;
O fragmento Z5 acompanha a margem esquerda do principal afluente do Rio Molha Coco
(ponto 1) até a conexão com o mesmo (ponto 2), seguindo a montante neste, pela margem
direita, até o vértice (ponto 3);
O fragmento Z6 inicia no ponto 2 no vértice do rio Molha Coco seguindo pela margem
esquerda até o ponto 1. Deste segue até o ponto 3 acompanhando os paredões pela
margem direita do rio Malacara, no cânion de mesmo nome;
O Fragmento Z7 incorpora todos os paredões da margem esquerda do rio Malacara do
ponto 5, próximo ao vértice, até o divisor de água determinado pelos pontos 1 e 2;
O fragmento Z8 é o de maior extensão, iniciando no divisor de água que separa o cânion
Malacara do Churriado (ponto 1), incorporando todos os cânions até o Fortaleza (pontos 3 e
5) e a margem direita do mesmo até próximo ao vértice (ponto 4);
O fragmento Z9 inicia próximo ao vértice do cânion Fortaleza, estendendo-se até o divisor
de água determinado pelos pontos 3 e 4 pela margem esquerda do rio da Pedra;
O fragmento Z10 está localizado entre os cânions Fortaleza e Macuco delimitado pelos
pontos de 1 a 4. Incorpora as margens do próximo ao vértice de um pequeno afluente do rio
da Pedra; e
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O fragmento Z11 incorpora os paredões da margem direita do rio Pai José no limite do
PNSG Gleba Norte (ponto 1) até o divisor de água delimitado pelos pontos 2, 3 e 4.
Normas
- Não será permitida a visitação sob qualquer título.
- As atividades humanas serão limitadas à pesquisa, monitoramento e proteção.
- As atividades de pesquisa nesta zona necessitam de autorização específica da DIREC.
- A pesquisa ocorrerá exclusivamente com fins científicos e voltada preferencialmente para
estudo dos atributos singulares ocorrentes nesta zona, se não houver ambiente
semelhante em outra.
- A fiscalização será eventual, em casos de necessidade de proteção da zona.
- As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais.
- Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura.
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Tabela 4.5-1: Coordenadas dos segmentos da Zona Intangível
Zonas
Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

n° pontos
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

X
5.840.783.000
5.844.707.410
5.825.309.334
5.873.487.245
5.878.227.300
5.856.167.008
5.840.408.417
5.824.638.560
5.859.346.610
5.907.426.228
5.893.050.568
5.881.533.295
5.881.970.300
5.900.914.450
5.948.375.986
5.947.897.711
5.891.748.229
5.947.581.697
5.965.554.633
5.954.203.840
5.961.649.510
5.953.992.244
5.961.326.795
5.972.532.672
5.977.493.938
5.980.931.042
5.982.969.832
5.971.331.150
5.962.588.004
5.990.821.823
5.993.746.713
6.034.330.545
5.975.845.608
6.031.964.900
5.984.295.300
5.978.478.995
6.015.762.400
6.022.674.100
6.027.468.985
6.024.617.600
6.028.519.858
6.032.213.782
6.028.690.278
6.012.436.532
6.022.233.604
6.026.221.667
6.022.697.923

Y
67.684.125.500
67.688.415.470
67.693.116.777
67.666.206.374
67.671.607.700
67.699.513.376
67.707.960.964
67.694.899.103
67.646.215.735
67.682.989.000
67.739.479.413
67.671.383.225
67.670.591.300
67.693.447.050
67.710.119.284
67.717.714.290
67.738.318.376
67.729.285.949
67.731.229.703
67.744.966.435
67.738.616.387
67.746.674.165
67.773.456.223
67.763.451.939
67.758.633.575
67.762.744.786
67.770.699.878
67.774.932.500
67.775.618.171
67.767.414.431
67.773.323.719
67.851.542.084
67.838.865.181
67.850.865.900
67.777.420.300
67.841.231.634
67.879.304.000
67.880.761.800
67.876.771.914
67.886.534.300
67.888.102.364
67.885.353.478
67.880.649.825
67.890.932.073
67.891.229.344
67.897.295.964
67.899.692.068
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4.5.3.2 Zona Primitiva (Figura 4.5-4)
Esta Zona compreende as áreas naturais que apresentam pequena intervenção humana.
Este ecossistema contém espécies da flora e da fauna de alto valor tanto científico quanto
em relação à biodiversidade. Suas características ambientais e de localização indicam um
alto potencial e importância para a conservação, contemplação, educação ambiental e
pesquisa científica.
Na definição do critério de primitividade foi considerado o estado de conservação atual do
ambiente e se este está sob pressão antrópica.

Objetivos
-

Preservar o ambiente natural e facilitar as atividades de Educação Ambiental e de
pesquisa científica direcionadas para a conservação deste ambiente e as formas
primitivas de recreação, sem alterar as características naturais originais;

-

Preservar ambientes com alto grau de conservação e as espécies associadas;

-

Preservar a diversidade de campos e florestas presentes no planalto e na encosta
da Serra Geral; e

-

Manter a conectividade entre os diversos ambientes com pouca ou nenhuma
intervenção antrópica.

Descrição (Figura 4.5-4 e tabela 4.5-2)
No planalto foram consideradas as áreas florestadas, banhados e campos onde não há
mais o manejo do gado. Na encosta foram consideradas as áreas com remanescentes
florestais.
No PNSG Gleba Norte a Zona Primitiva compreende:
Z1 – os campos e matinhas nebulares da borda direita do cânion Macuco e suas encostas,
confrontando ao sul com a Trilha da Serra da Pedra (pontos 1 e 2);
Z2 - a borda direita do cânion Fortaleza (ponto 1 e 2), estendendo-se até próximo do cânion
Macuco, compreendendo banhados, capões de araucária, matinhas nebulares e campos,
sendo o limite norte a Trilha da Serra da Pedra (pontos 3 e 4);
Z3 – compreende as formações florestais e campestres próximas ao vértice do cânion
Fortaleza;
Z4 – engloba todas as formações florestais da encosta adentrando aos cânions desde o
Fortaleza até o Molha Coco, tendo como limite a RS 450 (ponto 3 e 4); e
Z5 – compreende todos os fragmentos da ZP na região do planalto mais ao sul. Engloba
principalmente capões de Floresta Ombrófila Mista concentrados mais a oeste no Parque; e
capões mais isolados, campos e banhados próximo a borda do planalto, apresentando
conectividade com a Z4 nos pontos 1, 2 e 3 e com a Z7 (pontos 4 e 5).
No PNAS encontram-se os fragmentos: Z6 – que compreende um capão de Floresta
Ombrófila Mista junto a estrada Morro Agudo/Azulega (ponto 1 e 2);
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Z7 – engloba parte do banhado grande e o capão de Floresta Ombrófila Mista a norte do
deste, desde o limite oeste do Parque (pontos 1 e 2) até a conexão com a Z5 (pontos 4 e
5);
Z8 – compreende os capões de Floresta Ombrófila Mista presentes na borda esquerda do
cânion itaimbézinho desde o vértice (ponto 1) até a proximidade da RS 492 (ponto 2),
limitados a norte pela estrada de acesso ao Centro de Visitantes Paradouro (ponto 3);
Z9 – é o conjunto de pequenos capões de Floresta Ombrófila Mista e matinha nebular
presentes no planalto na borda direita do cânion itaimbézinho e esquerda do Faxinal;
Z10 – compreende toda a área florestada e formações vegetais associadas da margem
esquerda do rio do Boi no cânion itaimbézinho até o extremo leste do Parque (pontos 1 e 2);
Z11 – compreende toda a área florestada e formações vegetais associadas da margem
direita do rio do Boi no cânion itaimbézinho até o limite leste do Parque (pontos 1 e 2),
englobando a Zona de Recuperação - Z17; e
Z12 – compreende toda a área florestada e formações vegetais associadas da margem
esquerda do rio Faxinalzinho no cânion do Faxinalzinho até o limite leste do Parque (pontos
1 e 2) no vale do rio Mampituba.
No PNSG Gleba Sul encontra-se:
Z13 – ocupa quase a totalidade da área da Gleba Sul do Parque na margem direita do rio
Faxinalzinho e planalto excluindo as Zonas de Recuperação Z20, Z21 e Z22.

Normas
- As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento ambiental, a fiscalização e a
visitação restrita e de baixo impacto.
- As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais.
- Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura.
- É proibido o tráfego de veículos nesta zona, exceto em ocasiões de necessidade de
proteção da Unidade, monitoramento e pesquisa.
- A fiscalização ali será periódica.
- A interpretação dos atributos desta zona se dará somente através de folhetos e/ou
recursos indiretos, inclusive aqueles oferecidos no Centro de Visitantes.
- Os visitantes, pesquisadores e o pessoal da fiscalização serão informados sobre normas
de comportamento e segurança.
- A necessidade de visitação acompanhada por condutores credenciados será regulada pela
gestão da Unidade, considerando as definições das Áreas Estratégicas Internas, suas
respectivas normas, previstas neste documento, o perfil do tipo de visitação e o grau de
experiência do visitante.
- A utilização das trilhas destinadas para o Uso Público nesta zona será subordinada à
capacidade de suporte estabelecida para as mesmas.
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Tabela 4.5-2: Coordenadas dos segmentos da Zona Primitiva
Zonas
Z1

Z2

n° pontos

X

Y

1

6.010.711.895

67.885.467.642

2

6.044.800.904

67.888.604.332

1

5.980.723.982

67.845.181.463

2

5.976.416.221

67.849.327.253

3

6.010.113.634

67.882.744.460

4

6.024.332.916

67.886.554.371
APROXIMADO DE
1.039,00 m

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11
Z12
Z13

RAIO

1

6.028.082.710

67.888.306.262

2

6.045.196.883

67.887.333.163

3

5.938.920.523

67.722.855.148

4
1

5.958.566.874
5.982.914.033

67.710.518.064
67.770.634.938

2

5.988.254.501

67.768.000.900

3

5.947.234.875

67.730.094.331

4

5.885.586.961

67.764.469.390

5

5.899.990.654

67.755.280.527

1

5.835.980.831

67.770.442.766

2
1

5.850.666.045
5.822.459.745

67.772.188.723
67.767.122.493

2

5.838.097.514

67.734.425.474

3

5.873.091.906

67.726.952.075

4

5.885.586.961

67.764.469.390

5

5.899.990.654

67.755.280.527

1

5.894.256.465

67.741.102.333

2

5.925.142.185

67.733.886.939

3

5.905.896.812

67.741.878.181

1

5.870.878.394

67.722.766.205

2

5.877.464.638

67.720.993.385

3

5.882.657.638

67.714.028.730

4

5.882.277.663

67.706.177.666

5
6

5.885.064.151
5.883.290.931

67.701.112.463
67.683.637.513

7

5.879.997.809

67.656.791.938

8

5.868.725.199

67.684.903.814

9

5.851.626.297

67.695.034.220

10

5.840.860.322

67.698.453.232

11

5.828.447.786

67.697.566.821

1
2

5.948.515.196
5.948.937.774

67.718.233.595
67.699.475.372

3

5.940.486.224

67.724.148.351

1

5.923.167.798

67.667.826.659

2

5.933.835.555

67.680.862.098

1

5.861.691.933

67.632.164.196

2

5.882.062.525

67.642.347.203

APROXIMADO DE
1.630,00 m

APROXIMADO DE
3.410,00 m
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4.5.3.3 Zona de Uso Extensivo (Figura 4.5-5)
É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas
alterações antrópicas. Caracteriza-se como uma área de transição entre a Zona Primitiva e
a Zona de Uso Intensivo, quanto ao nível de intervenção (infra-estrutura).
Para a definição de Zonas de Uso extensivo foram considerados os estados de
conservação, o uso público atual e proposto. Aquelas zonas definidas como de uso
extensivo têm como premissa a utilização controlada do ambiente pelo uso público.
Objetivos
Propiciar espaços para o desenvolvimento de programas de sensibilização , informação,
educação ambiental e recreação primitiva, sem comprometer os atributos naturais.

Descrição (Figura 4.5-5 e tabela 4.5-3)
A visitação as trilhas na Zona de Uso Extensivo é menos restritiva que na Zona Primitiva.
Esta Zona está distribuída nos Parques principalmente na região do planalto junto aos
cânions do itaimbézinho e Fortaleza, na estrada do Morro Agudo/Azulega e nas trilhas do
Malacara e da Serra da Pedra. Na região da encosta as zonas acompanham os rios do Boi,
Malacara e Tigre Preto.
No PNSG Gleba Norte estão distribuídos oito segmentos da Zona de Uso Extensivo
identificadas como:
Z1 – localizada no extremo norte do Parque iniciando na área do futuro PIC Macuco (ponto
1) estendendo-se pela Trilha da Serra da Pedra até o ponto 2, limite leste do Parque;
Z2 - compreende a trilha do Tigre Preto na entrada do cânion Fortaleza em Santa Catarina.
Inicia no futuro PIC Tigre Preto (ponto 2) estendendo-se por cerca de 1 km para dentro do
cânion até o ponto 1;
Z3 - compreende a área definida para camping selvagem, no ponto conhecido como
encruzilhada (ponto Z3) durante a travessia do cânion Fortaleza;
Z4 - incorpora toda a área que atualmente recebe a maior visitação no PNSG. Este
segmento definido pelo polígono georreferenciado na tabela 4.5-3 hoje compreende a Trilha
da Pedra do Segredo e do Mirante do Fortaleza e seus mirantes;
Z5 - compreende a segunda área definida para camping selvagem no ponto Z5 durante a
travessia da Trilha da Borda;
Z6 – está localizada na saída do cânion Malacara em SC. Consiste na Trilha das Piscinas
do Malacara, iniciando no limite do Parque (ponto 1) estendendo-se por cerca de 1 km até
as piscinas (ponto 2);
Z7 – é uma pequena variante da Trilha do Malacara (ponto Z7) na altura do seu segundo
terço, que conduz a Zona Histórico Cultural que resguarda uma antiga taipa; e
Z8 – é a Trilha do Malacara em toda sua extensão, saindo da frente da Portaria gralha Azul
(ponto 1), indo até o vértice do cânion Malacara (ponto 2) e retornando bela borda do
planalto até o retorno no limite do Parque, junto a RS 429 (ponto 5).
No PNAS estão localizados os segmentos da Zona de Uso Extensivo:
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Z9 – está delimitada pelo polígono (pontos de 1 a 8) que compreende a atual Trilha do
Vértice e as futuras Trilhas da Mula e do Dossel. Está localizada junto ao vértice do cânion
itaimbézinho, estendendo-se ao entorno da antiga propriedade do Sr. Marçal;
Z10 – é a área da Trilha do Rio do Boi que se origina no PIC Rio do Boi (ponto 1) e segue
adentrando ao cânion itaimbézinho até o ponto 3;
Z11 – este segmento está determinado a conter a continuidade da Trilha do Cotovelo (ponto
3) até a Trilha Vertical. (ponto 1); e
Z12 – é determinada pela estrada Morro Agudo/Azulega, que liga a RS 429 a RS 020. Inicia
junto a RS 429 (ponto 1) até a área do Mirante do Banhado Grande (ponto 2).

Normas
- As atividades de pesquisa deverão obedecer rigorosamente às normas estabelecidas pelo
Plano de Manejo e outras editadas pelo IBAMA.
- As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento ambiental, a fiscalização, a
educação ambiental e a visitação de baixo impacto.
- As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais.
- É proibido o tráfego de veículos, exceto em ocasiões de necessidade de proteção da
Unidade, monitoramento pesquisa, fiscalização e salvamento.
- A fiscalização e o monitoramento serão constantes, nesta zona.
- Onde houver alagamentos periódicos ou constantes, as trilhas devem ser suspensas
(passarelas sobre palafitas).
- A implantação de trilhas e mirantes junto aos cânions só será efetivada após estudo
geotécnico dos locais propostos que indique segurança para receber estruturas
- Serão realizadas inspeções periódicas nas áreas de visitação junto aos cânions e nas
estruturas suspensas, no sentido de verificar as condições de sua segurança.
- A utilização das trilhas desta zona será subordinada à capacidade de suporte estabelecida
para as mesmas.
- O pavimento das trilhas será natural (sobre o solo natural), sobre cascalho ou pavimento
alternativo. Este deverá ser utilizado como prevenção e mitigação de impactos gerados
pela instalação das trilhas.
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Tabela 4.5-3: Coordenadas dos segmentos da Zona de Uso Extensivo
Zonas
Z1
Z2

n° pontos
1
2
1
2

Z3

Z4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Z5
Z6

Z7
Z8

Z9

Z10

Z11

Z12

1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
3
1
2

X
6.010.296.607
6.045.300.599
6.025.221.762
6.033.694.698
6.010.653.202
6.031.431.300
6.020.194.750
6.009.786.141
5.996.985.141
5.987.041.033
5.983.900.267
6.006.627.972
6.015.322.459
6.019.898.509
5.972.089.824
5.984.918.597
5.980.107.287
5.937.087.697
5.947.283.806
5.959.147.289
5.959.389.661
5.914.655.640
5.893.133.962
5.891.833.582
5.895.819.667
5.895.309.101
5.901.122.616
5.903.874.022
5.907.264.141
5.902.743.983
5.931.375.146
5.902.303.750
5.888.634.984
5.879.002.295
5.871.893.254
5.878.603.635
5.867.281.476
5.831.201.516

Y
67.883.519.332
67.887.990.201
67.864.061.148
67.868.861.741
67.853.118.483
67.852.026.600
67.840.860.600
67.835.645.238
67.832.919.099
67.830.347.828
67.840.633.725
67.845.208.666
67.847.038.639
67.849.859.852
67.783.402.546
67.747.774.679
67.753.969.425
67.724.477.688
67.751.323.753
67.772.528.776
67.774.190.617
67.746.164.420
67.727.907.054
67.733.247.418
67.738.721.018
67.741.976.549
67.742.284.410
67.739.550.335
67.732.408.602
67.728.535.121
67.692.964.382
67.689.928.081
67.714.065.763
67.718.228.111
67.719.298.893
67.732.936.188
67.779.120.771
67.773.022.647

4.5.3.4 Zona de Uso Intensivo (Figura 4.5-6)
É constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, onde há maior implantação e
infra-estrutura. O ambiente deverá ser mantido o mais próximo possível do natural, devendo
conter áreas destinadas para o uso público.
Para a definição de áreas de uso intensivo foram considerados o estado de conservação, o
Uso Público e o grau de intervenção atual e o proposto. Os segmentos de Zona de Uso
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Intensivo tem como premissa a utilização para recreação intensiva ,educação e informação
ambiental.
Objetivos
- Proporcionar espaços para a implantação de infra-estrutura para facilitar a recreação
intensiva e a educação ambiental em harmonia com o meio.
Descrição (Figura 4.5-6 e tabela 4.5-4)
A Zona de Uso Intensivo compreende: no PNAS a área da Casa dos Saberes e Fazeres
Morro Agudo; a área da Portaria Gralha Azul até o centro de visitantes; a área onde será
implantado o equipamento da Trilha Vertical, o Mirante do Faxinalzinho e do Banhado
Grande e o acesso ao PIC do Rio do Boi. No PNSG a área da Portaria Fortaleza até o
Centro de Apoio ao Visitante, o PIC Macuco, o Mirante do Perau, e o acesso do futuro
Portal Tigre Preto ao PIC Tigre Preto. Estas áreas foram classificadas nesta zona para
atender o planejamento de implantação de infra-estrutura para suporte das atividades
programadas para as unidades.
No PNSG Gleba Norte estão distribuídos quatro segmentos da Zona de Uso Intensivo
identificados como:
Z1 – área onde será instalado o PIC Macuco, junto ao limite do Parque próximo ao cânion
Macuco;
Z2 – compreende a área do futuro Portal (ponto 1) e PIC Tigre Preto (ponto 2) e o acesso
que os liga. Localiza-se na região do Tigre Preto, no Município de Jacinto Machado (SC),
estendendo-se do limite do Parque até o PIC Tigre Preto na entrada do cânion Fortaleza;
Z3 – está localizada no planalto junto ao cânion Fortaleza, desde o limite da unidade com a
estrada de acesso (ponto 3) até a atual área do estacionamento do Parque (ponto 1), onde
será implantado o Centro de Apoio ao Visitante; e
Z5 – está localizada junto a SC 450 (ponto Z5), próximo ao limite do planalto, em local
privilegiado para a visualização da paisagem.
No PNAS estão distribuídos seis segmentos da Zona de Uso Intensivo identificados como:
Z4 – área a beira da RS 429 (ponto Z4), próxima ao Posto de Fiscalização da Fazenda do
RS, onde será implantada infra estrutura para ordenar e melhorar o mirante já existente;
Z6 - compreende a área do futuro Portal (ponto 1) e PIC Rio do Boi (ponto 2) e o acesso
que os liga. Localiza-se na região do Rio do Boi, no Município de Praia Grande (SC),
estendendo-se do limite do Parque até o PIC na entrada do cânion do itaimbézinho;
Z7 – compreende as estruturas da atual Portaria Gralha Azul (ponto 1), Centro de Visitantes
Paradouro e futuro Centro de Apoio ao Visitante Cotovelo (ponto 2), juntamente com o
acesso que os liga;
Z8 – está localizada na margem do cânion itaimbézinho, em um braço secundário onde será
implantada a Trilha Vertical (ponto Z8);
Z9 – está localizada na comunidade do Morro Agudo, junto a estrada Morro Agudo/Azulega,
onde hoje há um pequeno centro comunitário (ponto Z9); e
Z10 - está localizada junto a estrada Morro Agudo/Azulega (ponto Z10) em ponto favorável
para a apreciação da paisagem do Banhado Grande.
Normas
- A utilização das infra-estruturas desta zona será subordinada à capacidade de suporte
estabelecida para a mesma.
- Todas as construções e reformas deverão estar integradas com o meio ambiente.
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- A implantação de estruturas ou equipamentos próximos aos cânions deverá ser precedida
de estudos geotécnicos de segurança e de avaliação do impacto sobre o ambiente.
- A implantação de outras estruturas civis, como estacionamentos e estradas, deve ser
precedida de estudos técnicos (geotécnico, drenagem e outros), de forma a adequar
ambientalmente os projetos de engenharia.
- Os materiais para a construção, melhorias ou reforma, de quaisquer infra-estruturas não
poderão ser retirados dos recursos naturais da Unidade.
- A fiscalização ali será intensiva.
- Esta zona deverá apresentar sinalização educativa, interpretativa e/ou indicativa.
- Os esgotos deverão receber tratamento para não contaminarem rios, riachos, nascentes e
lençol freático.
- O tratamento dos esgotos deve priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto
- As infra-estruturas presentes nesta zona deverão receber inspeções periódicas para
verificar as condições de manutenção e segurança..
- Os resíduos sólidos gerados nas infra-estruturas previstas, deverão ser acondicionados
separadamente, recolhidos periodicamente e depositados em local fora da Unidade
destinado para tal fim.
- As trilhas presentes nesta zona serão autoguiadas.
- O pavimento das trilhas será natural (sobre o solo natural), sobre cascalho ou pavimento
alternativo. Este deverá ser utilizado como prevenção e mitigação de impactos gerados
pela instalação das trilhas
- Os tratamentos dos esgotos devem priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto.
- Conforme a situação fundiária dos Parques seja solucionada ,deverão ser realizados
estudos para definição da incorporação ou não das estradas e infra-estruturas existentes
nas Unidades.
Tabela 4.5-4: Coordenadas dos segmentos da Zona de Uso Intensivo
Zonas
Z1
Z2

Z3

n° pontos
1
2
1
2
3

Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10

1
2
1
2

X
6.011.212.757
6.052.332.343
6.034.067.070
6.006.109.782
5.984.122.399
5.960.393.895
5.947.560.000
5.958.270.000
5.942.395.746
5.931.205.575
5.917.620.322
5.878.360.229
5.879.562.992
5.867.630.039
5.830.923.860

Y
67.883.786.470
67.869.341.061
67.868.757.667
67.838.065.743
67.827.718.305
67.838.430.711
67.718.170.000
67.715.700.000
67.691.762.145
67.692.953.512
67.745.473.165
67.731.830.811
67.718.246.097
67.780.021.194
67.772.767.581
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4.5.3.5 Zona de Uso Especial (Figura 4.5-7)
É aquela que contém áreas necessárias à administração, manutenção e serviços dos
Parques.Foram consideradas todas as áreas com infra-estruturas necessárias à
administração, pesquisa, monitoramento, proteção.
Objetivos
- Proporcionar espaços para implantação e manutenção das infra-estruturas destinadas a
administração, pesquisas, monitoramento e proteção dos Parques; e
- Otimizar a utilização das áreas destinadas para administração, pesquisa, monitoramento
e proteção na integração dos Parques.

Descrição (Figura 4.5-7 e tabela 4.5-5)
Para esta zona foram consideradas as áreas com infra-estruturas utilizadas pela gestão dos
Parques para controle, proteção e fiscalização (de seu uso exclusivo), as estradas hoje
utilizadas para fiscalização e proteção e aquelas que deverão ser analisadas quanto a sua
manutenção ou não após a solução fundiária.
No PNSG Gleba Norte são encontradas sete segmentos da Zona de Uso Especial:
Z1 e Z2 – consistem respectivamente nos futuros Portal e PIC do Tigre Preto no cânion
Fortaleza.
Z3 – compreende as atuais instalações do PIC Fortaleza;
Z4 – o leito de uma antiga estrada delimitada pelos pontos 1 e 2, que adentra ao Parque em
uma das áreas mais isoladas junto ao enclave próximo ao cânion Churriado;
Z5 – o marco do limite do Parque nas margens do rio Malacara;
Z6 - o marco do limite do Parque nas margens do rio Molha Coco; e
Z7 - o leito de uma antiga estrada delimitada pelos pontos 1, 2 e 3, que adentra ao Parque
em uma das áreas mais isoladas saindo da estrada do Crespo (próximo ao ponto 3).
No PNAS encontram-se doze segmentos:
Z8 - a área do PIC Morro Agudo a beira da estrada Morro Agudo/Azulega;
Z9 – pequena estrada (pontos 1 e 2) utilizada como acesso a uma fazenda;
Z10 – é composta pelo futuro Portal Cambará/Praia Grande (ponto 3); a estrada (pontos de
3 a 1) que se origina próximo a ele cortando o Parque no sentido leste-oeste, conectandose a estrada Morro Agudo/Azulega e seguindo por esta até o limite oeste da unidade e a
torre de incêndio (ponto 2);
Z11 – este segmento compreende a estrada que liga a atual casa de pesquisadores (futuro
Centro de Apoio ao Visitante Cotovelo, próximo ao ponto 3) até a Guarita Camisas (ponto 1)
no limite do Parque;
Z12 – consiste em uma das três torres de incêndio;
Z13 – o ponto da futura Guarita do Faxinalzinho junto ao limite da unidade próximo ao
vértice do cânion Faxinalzinho;
Z14 – junto ao acesso que liga a Portaria Gralha Azul ao Centro de Visitante Paradouro,
localiza-se a estrutura conhecida como Lava-Pratos (ponto Z14);
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Z16 – o PIC Mampituba, localizado na localidade Pedra Branca em Praia Grande;
Z18 – consiste na área onde está o PIC Rio do Boi no cânion itaimbézinho;
Z19 – está localizado no limite do Parque na estrada de acesso ao PIC Rio do Boi, onde
será instalada o Portal de mesmo nome;
Z20 – um pequeno trecho de estrada que adentra ao Parque ao norte do acesso ao PIC Rio
do Boi; e
Z21 – a área que contem as torres de comunicação, localizada no limite do planalto,
próximo a divisa estadual, junto da RS 429.
No PNSG Gleba Sul encontran-se dois fragmentos:
Z15 – consiste em um segmento de estrada no planalto do limite da UC (ponto 1) até a
beira do cânion Faxinalzinho; e
Z17 – no encontro dos rios Faxinalzinho e Mampituba, junto a margem direita do
Faxinalzinho encontra-se uma estrada que acompanha este rio a montante (ponto 1 e 2).

Normas
•

Esta zona não comporta visitação.

•

As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio ambiente.

•

O estacionamento de veículos nesta zona somente será permitido aos funcionários e
prestadores de serviços.

•

Os sistemas de esgoto devem receber tratamento para não contaminarem rios, riachos,
nascentes e lençol freático.

•

Os tratamentos dos esgotos devem priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto.

•

Conforme a situação fundiária dos Parques seja solucionada ,deverão ser realizados
estudos para definição da incorporação ou não das estradas e infra-estruturas
existentes nas Unidades.
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Tabela 4.5-5: Coordenadas dos Segmentos da Zona de Uso Especial
Zonas
Z1
Z2
Z3
Z4

n° pontos

1
2

Z5
Z6
Z7

1
2
3

Z8
Z9

Z10

Z11

1
2
1
2
3
1
2
3

Z12
Z13
Z14
Z15

1
2

Z16
Z17

1
2

Z18
Z19
Z20
Z21

X
6.052.105.288
6.033.927.596
5.974.980.902
5.967.248.672
5.972.270.500
5.984.872.802
5.978.289.848
5.917.476.939
5.913.372.503
5.907.413.708
5.865.467.531
5.840.303.317
5.848.924.692
5.822.668.107
5.871.530.594
5.880.458.911
5.840.117.972
5.859.267.714
5.878.277.519
5.863.608.611
5.816.401.351
5.905.091.184
5.825.071.766
5.837.409.049
5.864.846.477
5.860.976.010
5.857.398.983
5.931.204.748
5.942.377.048
5.948.162.474
5.946.302.756

Y
67.869.533.876
67.868.691.333
67.824.120.947
67.789.435.758
67.783.687.791
67.747.804.152
67.726.507.786
67.773.703.451
67.789.688.048
67.804.131.879
67.777.498.692
67.770.949.174
67.776.986.833
67.767.812.338
67.753.540.483
67.770.457.188
67.719.838.925
67.725.363.585
67.733.323.972
67.720.560.842
67.695.228.859
67.741.112.866
67.680.228.665
67.681.432.954
67.637.373.571
67.632.315.626
67.636.969.824
67.692.767.388
67.691.814.595
67.699.245.767
67.717.830.594

4.5.3.6 Zona de Recuperação (Figura 4.5-8)
É aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas, de caráter provisório, e que,
uma vez recuperadas, deverão ser incorporadas a uma zona permanente. Foram
consideradas todas as áreas que apresentam ainda alguma atividade antrópica (criação de
gado), contaminação biológica ou sofreram manejo recente (retirada de pinus, agricultura e
pastagem).
Objetivos
- Deter a degradação dos recursos naturais;
- Recuperar as áreas alteradas com a menor interferência possível; e
- Minimizar o impacto gerado pelas atividades antrópicas nas áreas não indenizadas.
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Descrição (Figura 4.5-8 e tabela 4.5-6)
Considerando as ações que geraram a alteração ambiental, na Zona de Recuperação (ZR)
foram identificados três principais fatores: ZR de Manejo de Campo (região do Planalto); ZR
de Manejo de Pinus (região do Planalto) e ZR de Manejo de Pastagem ou Agricultura
(região da encosta) (Mapa 4.5 – 1.1 – anexo 6). Estas zonas estão dispersas pelos
Parques, onde se pode observar que nas área do planalto os segmento da ZR de manejo
de campo são maiores, resposta a atividade pecuária ainda presente e em menor proporção
a presença de Pinus. Nas áreas das encosta, pela própria declividade, os segmentos da ZR
de manejo de pastagem são menores ou descontinuos, sempre próximos aos limites dos
Parques, onde o relevo é mais favorável. Para a localização dos fragmentos da Zona de
Recuperação foram adotados dois procedimentos sendo que: os polígonos de formas
irregulares foram georreferenciados através de pontos periféricos; já os polígonos com
formas “arredondadas” foram georreferenciados através de um ponto central de onde se
define o raio que engloba o segmento.
No PNSG Gleba Norte são encontrados vinte segmentos onde:
Na região da encosta encontramos: Z1 – próximo ao cânion Macuco; Z2 – junto a futura
Portaria Tigre Preto; Z3 – junto ao limite do Parque a beira do cânion Fortaleza; de Z4 a Z10
distribuem-se junto ao limite leste do Parque acompanhando os pequenos cânions
existentes entre o Fortaleza e o Churriado; ainda na encosta catarinense encontram-se os
segmentos Z11, Z12, Z13 e Z14 (esta se encontra as margens da SC450) distribuídos junto
ao limite leste do Parque entre o cânion Malacara e a SC 450. Estes fragmento são
resultado da ação de supressão da Floresta Ombrófila Densa para a implantação de
pastagem ou agricultura.
Na região do planalto são identificados os fragmentos:
Z24 – uma extensão deste segmento é localizada no extremo oeste do Parque entre a RS
492 (pontos 8 e 7) e o limite do Parque (pontos 7, 9,10);
Z26 – é uma área de campo próxima a estrada do Crespo, junto ao limite do Parque (ponto
1 e 3);
Z27 – é um segmento composto por de campos nativos, que se estende desde próximo do
Posto Fiscal do ICMS do RS (ponto 7), seguindo a RS 492 em sentido Praia Grande –
Cambará, passando pela Portaria Gralha Azul, até o ponto 14. Este segmento ainda
apresenta atividade de pecuária;
Z29 – é composto pelos campos nativos que se estendem pela borda direita do cânion
Malacara (ponto 1), passando pelo seu vértice (ponto 6) e contornando os capões próximos;
Z30 – é uma área onde havia plantações de pinus próximo ao limite do Parque e a estrada
do Crespo; e
Z31 – que se estende desde o vértice do cânion Churriado pela margem direita (ponto 1)
em sentido leste até o ponto 2 de onde segue a norte acompanhando a borda do planalto
até o ponto 4, próximo ao cânion Fortaleza. Deste segue acompanhando a estrada até o
vértice contornando-o seguindo até o ponto 5. Este segmento da Zona de recuperação
ainda apresenta gado e próximo aos pontos 5 e 6 foram retirados pinus.
No PNAS são encontrados nove segmentos onde:
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Na região da encosta encontramos:
Z15 - próximo ao acesso ao PIC Rio do Boi;
Z16 – inicia no limite do Parque (pontos 1 e 6), acompanhando o acesso ao PIC Rio do Boi
até o ponto 4, incluindo as duas margens do rio;
Z17 – ainda no vale do Rio do Boi este segmento localiza-se próximo ao limite do Parque
nas partes baixas do vale de um pequeno afluente do rio Mampituba;
Z18 – está em área declivosa do vale do rio Mampituba entre o vale de dois pequenos
afluentes; e
Z19 – próxima a Z18, este segmento também está em área declivosa do vale do rio
Mampituba.
Na região do planalto estão:
Z23 – ocupa uma grande área de campo entre os cânions do itaimbézinho e Faxinalzinho,
estendendo-se a leste até o limite do Parque (ponto 5) seguindo a norte até o ponto 3.
Z24 – este segmento compreende todo o norte do Parque (pontos 3, 4 e 6), área conhecida
como chapéu, estendendo-se para sudeste envolvendo um segmento de Zona Primitiva,
que por sua vês, envolve ao segmento Z25 da Zona de Recuperação. Estas áreas ainda
apresentam dois impactos: a atividade pecuária e queima de campos; e
Z28 – localiza-se na borda do planalto, as margens da RS 492 próximo ao Posto de
Fiscalização do ICMS do RS (ponto 3), seguindo a estrada em sentido Praia GrandeCambará até o ponto 6, retornando a beira do cânion até o ponto 1.
No PNSG Gleba Sul são encontrados três segmentos onde:
Na região da encosta encontramos:
Z20 – delimitado pelos limites sudeste do Parque, acompanhando a margem direita do rio
Faxinalzinho.
Na região do planalto:
Z21 – área de campos naturais junto ao limite sudoeste do Parque, próxima ao maior braço
da margem direita do cânion faxinalzinho; e
Z22 – compreende área de campo natural próxima ao vértice do cânion Faxinalzinho.

Normas
- Até que o conhecimento sobre os processos de recuperação dos ecossistemas
presentes na Zona de Recuperação possa sugerir intervenções, será permitida apenas a
recuperação por regeneração natural (não induzida).
- A recuperação induzida poderá ser efetuada mediante projeto específico e com devida
autorização da DIREC.
- As pesquisas sobre os processos de regeneração natural e induzida deverão ser
incentivadas.
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- Não serão instaladas infra-estruturas nesta zona, com exceção daquelas necessárias
aos trabalhos de pesquisa ou contenções de processos erosivos ou similares.
- Tais instalações serão provisórias, preferencialmente construídas em madeira, salvo
quando para contenção de processos erosivos ou similares que exijam estruturas
duradouras.
- Os resíduos sólidos gerados na construção e desativação das instalações deverão ser
retirados das Unidades e ter destinação adequada.
- Nas áreas onde não houve posse definitiva pela União, estabelecer parcerias com os
proprietários objetivando a minimização do impacto gerado pela pecuária.
- O acesso a esta zona será restrito as atividades de pesquisa e monitoramento, manejo,
proteção e educação ambiental.
- As áreas de recuperação no planalto deverão ser monitoradas quanto à contaminação
biológica por pinus e tojo.
- O monitoramento e a fiscalização deverão ser periódicos.
- Nas áreas onde não houve posse definitiva pela União, estabelecer parcerias com os
proprietários objetivando a minimização do impacto gerado pela pecuária.
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Tabela 4.5-6: Coordenadas dos segmentos da Zona de Recuperação
Zonas
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15

Z16

n° pontos

1
2
3
4
5
6

Z17
Z18

1
2
3
4

Z19
Z20
Z21
Z22

Z23

Z24

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Z25
Z26

1
2
3

X
6.036.080.508
6.050.318.369
6.039.967.374
6.052.742.498
6.053.343.241
6.060.350.693
6.056.200.126
6.030.488.168
6.031.534.788
6.021.149.022
5.985.071.973
5.981.160.112
5.975.464.247
5.965.964.259
5.942.829.255
5.933.827.796
5.928.143.205
5.914.040.697
5.912.365.616
5.934.137.741
5.945.616.508
5.911.762.103
5.906.663.756
5.890.412.706
5.886.575.653
5.891.823.388
5.885.729.244
5.855.143.982
5.811.245.156
5.829.449.718
5.882.422.798
5.869.223.620
5.838.454.125
5.815.141.763
5.816.171.909
5.880.462.742
5.842.725.738
5.822.168.611
5.803.476.931
5.854.696.753
5.869.407.879
5.877.974.505
5.885.503.080
5.878.835.510
5.891.860.762
5.860.751.805
5.909.443.630
5.919.168.039
5.929.017.924

Y
67.895.682.764
67.870.484.991
67.862.215.565
67.853.269.326
67.840.956.115
67.839.554.896
67.819.535.522
67.809.565.316
67.794.374.583
67.783.990.834
67.737.035.806
67.731.443.387
67.719.434.844
67.714.295.669
67.700.742.344
67.680.732.836
67.692.329.535
67.688.541.091
67.692.173.196
67.698.890.106
67.695.123.236
67.662.704.624
67.648.037.370
67.641.887.993
67.650.807.885
67.654.017.497
67.643.467.650
67.636.991.329
67.654.712.404
67.684.852.204
67.686.228.898
67.731.126.841
67.734.305.603
67.714.693.376
67.695.271.539
67.743.279.862
67.747.256.740
67.767.384.139
67.800.461.111
67.774.017.474
67.780.452.684
67.772.584.052
67.764.680.583
67.782.451.398
67.786.672.265
67.763.839.945
67.802.481.854
67.794.954.741
67.805.116.342

Raio
385.3024 m
481.7595 m
579.2800 m
668.9337 m
370.0805 m
282.0216 m
529.4490 m
333.9751 m
360.0121 m
506.0713 m
160.7108 m
211.8675 m
195.3336 m
462.9184 m
509.7941 m

876.1790 m

346.8680 m
593.0596 m
556.9128 m
1048.7311 m
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Zonas

Z27

Z28

Z29

Z30

n° pontos
5
7
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
7
8
10
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

X
5.940.667.184
5.935.207.779
5.933.842.928
5.928.383.523
5.912.232.783
5.899.806.577
5.900.457.793
5.908.613.749
5.917.660.703
5.926.169.057
5.935.811.108
5.944.811.141
5.919.418.642
5.935.861.948
5.938.771.659
5.943.472.712
5.940.667.184
5.935.207.779
5930430800
5.928.383.523
5.965.950.788
5.939.736.452
5.933.949.811
5.937.463.146
5.953.900.534
5.960.380.108
5.951.215.820
5.973.982.880
6.004.522.324
6.007.415.238
6.006.116.694
5.976.323.792
5.959.962.069
5.973.622.470

Y
67.725.453.347
67.726.969.222
67.731.971.608
67.731.820.020
67.740.763.680
67.755.613.784
67.766.881.999
67.766.505.643
67.756.796.793
67.759.336.819
67.758.889.692
67.747.269.281
67.714.104.391
67.714.728.628
67.722.663.431
67.723.179.535
67.725.453.347
67.726.969.222
67726696047
67.731.820.020
67.762.479.125
67.758.090.145
67.769.413.037
67.783.150.017
67.782.961.839
67.773.363.980
67.765.743.125
67.790.209.376
67.789.210.899
67.807.747.751
67.837.880.051
67.849.088.986
67.837.026.625
67.800.452.097

Raio

4.5.3.7 Zona de Uso Conflitante (Figura 4.5-9)
Constitui-se em espaço cujo uso e finalidade estabelecidos antes da criação da UC,
conflitam com os objetivos de conservação.
Objetivos
- Harmonizar os usos desta zona com os objetivos dos Parques; e
- Integrar a infra-estrutura existente como apoio na estratégia de fiscalização e atividades
de uso público, quando couber.
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Descrição (Figura 4.5-9 e tabela 4.5-7)
Esta zona (Z1 - )compreende a casa de alvenaria do Posto de Fiscalização do ICMS da
Fazenda do estado do Rio Grande do Sul, no topo da Serra do Faxinal na RS 492, junto à
divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Normas
Os resíduos líquidos e sólidos devem ter coleta ,tratamento e destinação adequados.
Tabela 4.5-7: Coordenadas da Zona de Uso Conflitante
Zonas
Z1

n° pontos

X
5.949.088.619

Y
67.719.903.375

4.5.3.8 Zona de Ocupação Temporária (Figura 4.5-10)
É uma zona de caráter provisório, constituída por áreas dentro das Unidades onde ocorre
concentração de populações humanas residentes com suas respectivas áreas de uso.
Foram consideradas apenas as sedes e outras edificações das fazendas onde ainda não
houve a integração legal das terras aos Parques. A ausência de informações sobre o
levantamento fundiário impossibilita a definição dos limites das propriedades.

Objetivos
- Minimizar os impactos do uso das áreas não indenizadas;
- Incentivar os moradores e proprietários a incorporarem práticas que minimizem os
impactos e pressões nos Parques; e
- Após a solução fundiária analisar, caso a caso a incorporação das infra estruturas nos
programas previstos neste plano ou demolição e retirada dos Parques.
Descrição (Figura 4.5-10, tabela 4.5-8)
Esta zona abrange as casas-sede e outras edificações das fazendas dispersas nos Parques
que ainda não tiveram solucionadas a situação fundiária. Estas estruturas estão
identificadas de Z1 a Z16.
Normas
- Deverá ser estabelecido um Termo de Compromisso com os proprietários, definindo,
caso a caso as normas específicas de uso e manejo das áreas.
- A fiscalização e monitoramento deverão ser periódicos.
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Tabela 4.5-8: Coordenadas dos segmentos da Zona de Ocupação Temporária
Zonas
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16

n° pontos

X
5.976.061.226
5.963.059.517
5.936.022.875
5.933.670.189
5.857.509.718
5.830.570.089
5.869.491.173
5.838.661.461
5.840.364.446
5.856.000.000
5.870.574.249
5.883.121.950
5.848.875.749
5.868.300.063
5.902.355.477
5.927.776.568

Y
67.813.666.930
67.715.650.327
67.693.068.834
67.692.396.800
67.636.036.772
67.677.077.522
67.722.136.851
67.750.678.571
67.754.028.791
67.754.210.000
67.749.699.710
67.760.194.134
67.776.746.485
67.780.021.194
67.754.211.199
67.748.558.239

4.5.3.9 Zona Histórico-cultural (Figura 4.5-11)
É aquela onde são encontradas amostras do patrimônio histórico/cultural que serão
preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o público, servindo à pesquisa,
educação.
Objetivos
-

Resgatar a história da colonização da região do Planalto;

-

Preservar o patrimônio arquitetônico germânico; e

-

Incorporar às estruturas ,as atividades de pesquisa ,educação ambiental e visitação.

Descrição (Figura 4.5-11 e tabela 4.5-9)
A Zona Histórico-cultural compreende:
Z1 - a Casa das Macieiras - uma construção antiga, no PNAS, em arquitetura germânica
incomum na região, decorada internamente com afrescos (ponto Z1), próxima a estrada
Morro Agudo/Azulega; e
Z2 – as ruínas de uma taipa (cerca construída com pedras, referência aos tempos dos
tropeiros e à cultura gaúcha ), no PNSG Gleba Norte, próximo ao cânion Malacara (ponto
Z2).
Normas
- É proibida a retirada ou a alteração de quaisquer atributos dos sítios históricos –culturais.
- Não será permitida a alteração das características originais dos sítios histórico-culturais.
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- Quaisquer infra-estruturas instaladas nesta Zona não poderão comprometer os atributos
da mesma.
- Deverá haver fiscalização periódica.
- O patrimônio histórico-cultural deverá ser recuperado e deverá ser feita sua manutenção
sempre que necessária.

Tabela 4.5-9: Coordenadas dos Segmentos da Zona Histórico-Cultural
Zonas
Z1
Z2

n° pontos

X
5.844.305.346
5.947.165.322

Y
67.768.996.890
67.751.366.321

4.5.3.10 Quadro Síntese do Zoneamento
As diferentes zonas estabelecidas para os Parques, identificando os critérios que foram
usados para sua escolha, são descritas no quadro 4.5-1, a seguir.
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Quadro 4.5-1 – Quadro Síntese do Zoneamento dos PNAS e PNSG
Caracterização Geral
Zonas

Critérios Básicos de Zoneamento
Meio Físico

Meio Biótico

Usos
Permitidos

Uso Conflitante

Zona Intangível
•

Grau de conservação – Alto - a difícil
acessibilidade garante o alto grau de
conservação dos paredões;

•

Variabilidade ambiental – Alta - a composição
única deste ambiente, associada variabilidade
altitudinal, garante a alta variabilidade ambiental
;

•

Representatividade – Alta - é única área nos
Parques que apresenta este ambiente. ;

•

Vegetação
Formação de
Riqueza e/ou diversidade de espécies – basalto, por rupícola, pequenas
Média - as comunidades associadas aos vezes exposta porções de mata
Paredões sofrem estresse pela própria condição
com alta
nebular nas
ambiental ali imposta;
declividade.
maiores altitudes.
Susceptibilidade ambiental – Alta – a alta
declividade aumenta a suscetibilidade (riscos de
deslizamento).;

Zona Intangível

•

•

Potencial de Conscientização Ambiental Alto – A região dos paredões é um registro
significativo da história geológica da terra. A
singularidade e raridade do ambiente são ícones
a serem usados em programas de interpretação
e educação ambiental.

Utilização dos
cânions para a
prática de
canionismo, rapel
e escalada sem
normatização.

Pesquisa,
monitorament
oe
fiscalização.
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Caracterização Geral
Zonas

Critérios Básicos de Zoneamento
Meio Físico

Meio Biótico

Usos
Permitidos

Uso Conflitante

Zona Primitiva
•

Grau de conservação – Alto – o controle sobre algumas
áreas no planalto e a difícil acessibilidade das áreas das
encostas garante alto grau de conservação às formações
vegetais, principalmente as florestais.

•

Variabilidade ambiental – Alta – a amplitude altitudinal e as
diferentes condições edáficas garantem a alta variabilidade
de ecossistemas, e da composição da flora e fauna
associadas.

Zona Primitiva:
Esta
Zona
compreende as áreas
naturais
que
apresentam pequena
intervenção humana.
Este
ecossistema
contém espécies da
flora e da fauna de alto
valor
ligado
à
biodiversidade e de
grande valor científico.
Suas
características
ambientais
e
de
localização indicam um
alto
potencial
e
importância para a
conservação,
contemplação,
observação e pesquisa
científica
e
educacional.

•
•

•

•

Apresenta alto
gradiente de
Representatividade – Alta - estas áreas conservam a
vegetação onde
Constituída
Visitação de
grande maioria dos ambientes encontrados nos Parques
são registradas a
por duas
Algumas áreas
baixo
Floresta Ombrófila
formações
sofrem invasão por
impacto,
Riqueza e/ou diversidade de espécies – Alta – a presença
Densa
gado (oriundo de
pesquisa
de alta diversidade de ecossistemas garante a alta geomorfológic
Submontana e
as distintas, o
problema com
monitorament
diversidade de espécies
Montana, Mata
planalto e a
cercamento) e
o, fiscalização
Nebular Campos
Susceptibilidade ambiental – Baixa – apesar de diversas encosta da
javalis.
e Educação
Rupestres,
áreas dos Parques ainda não serem de domínio da União, a Serra Geral.
Ambiental.
Turfosos e Secos
atual legislação ambiental e a fiscalização e controle
e a Floresta
realizados pela chefia tem garantido certo domínio sobre
Ombrófila Mista.
ações contra os ambientes encontrados nas Unidades. Caso
ímpar são os campos que ainda sofrem pressão do pastoreio
do gado.
Potencial de Conscientização Ambiental - Alto – a
presença de alta diversidade de ecossistemas garante
grande riqueza de atributos e temas para serem aproveitados
em programas de interpretação e educação ambiental.
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Caracterização Geral
Zonas

Critérios Básicos de Zoneamento
Meio Físico

Meio Biótico

Usos
Permitidos

Uso Conflitante

Zona de Uso Extensivo
•

Grau de conservação – Médio– As zonas de uso
extensivo estão cercadas por zonas primitivas, o que
colabora para a integridade ambiental.

•

Variabilidade ambiental – Alta – nas várias áreas de
zona de uso extensivo a amplitude altitudinal e as
diferentes condições edáficas garantem a alta
variabilidade de ecossistemas.

Zona de Uso
Extensivo:
Para a definição de •
áreas de uso extensivo
foram considerados o
estado
de •
conservação, o uso
público atual e o
proposto. As zonas
definidas como de uso •
extensivo têm como
premissa a utilização
controlada
do
ambiente pelo uso
público.
•

Apresenta alto
gradiente de
Representatividade – Alta - estas áreas contém a grande
Apresenta
vegetação que
maioria dos ambientes encontrados nos Parques.
duas
compreende a
Riqueza e/ou diversidade de espécies – Alta – a formações Floresta Ombrófila
Densa
presença de alta diversidade de ecossistemas garante a geomorfológ
icas
Submontana e
alta diversidade de espécies, considerando o conjunto de
distintas, o
Montana, Mata
áreas da zona de uso extensivo.
planalto e a Nebular, Campos
apesar de encosta da
Susceptibilidade ambiental – Média –
Rupestres,
diversas áreas dos Parques ainda não serem de domínio Serra Geral. Turfosos e Secos
da União, a atual legislação ambiental e a atuação da
e Floresta
chefia das UC’s têm garantido controle parcial sobre
Ombrófila Mista.
ações contra os ambientes encontrados nas Unidades.
Potencial de Conscientização Ambiental - Alto – a
presença de alta diversidade de ecossistemas garante
grande riqueza de atributos e temas para serem usados
em programas de sensibilização, interpretação e
educação ambiental.

Atividades de uso
público sem
controle da chefia
dos Parques.

Pesquisa
monitorament
o,
fiscalização,
visitação e
educação
ambiental.
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Caracterização Geral
Zonas

Usos
Permitidos

Critérios Básicos de Zoneamento
Meio Físico

Meio Biótico

Uso Conflitante

Zona de Uso Intensivo
•

Grau de conservação – Baixo – o alto grau de uso já
empregado nas áreas destinadas ao uso intensivo
alteraram o status de conservação.

•

Variabilidade ambiental – Média – as Zonas de Uso
Intensivo concentram-se em área de campos, florestas de
Araucária
e
Ombrófila
Densa,alterada
Representatividade – Baixas - estas áreas apresentam
fragmentos de ambientes encontrados nos Parques, que
sofrem efeitos de borda causados pelo uso atual.

Zona de Uso
Intensivo:
Para a definição de
áreas de uso intensivo •
foram considerados os
estados
de
conservação, o uso
público atual e o •
proposto.
•

Riqueza e/ou diversidade de espécies – Baixa – o uso e
a interferência nos ecossistemas afastam a fauna e
interferem na flora.
Susceptibilidade ambiental – Média – o uso, apesar de
intenso, é localizado, o que minimiza os impactos sobre a
região.
Potencial de Conscientização Ambiental - Alta – a
presença dos paredões e os diversos ecossistemas, no
entorno próximo, garantem grande riqueza de atributos e
temas para serem usados em programas de
sensibilização, interpretação e educação ambiental.

As áreas
definidas
encontramse na região
da encosta e
principalmen
te no
planalto

Apresenta
vegetação
Campestre de
Florestas
Ombrófila Mista e
Densa em
diversos estágios
de regeneração.

---

Recreação,
fiscalização,
pesquisa
Educação
Ambiental e
monitorament
o

4-71

Caracterização Geral
Zonas

Usos
Permitidos

Critérios Básicos de Zoneamento
Meio Físico

Meio Biótico

Uso Conflitante

Zona de Uso Especial
•

Grau de conservação – Baixo – as áreas são mantidas
limpas e operacionais para atingir seus objetivos.

•

Variabilidade ambiental – Baixa - as áreas definidas
encontram-se distribuídas nos Parques em diversos
ecossistemas, porém todas com
uso antrópico
estabelecido.

Zona de Uso
Especial:
Foram consideradas
todas as áreas com •
infra-estrutura
necessárias para a •
administração,
pesquisa
monitoramento
e •
proteção
•

Representatividade – Baixa – são áreas alteradas e que
sofrem intervenção constantemente.
Riqueza e/ou diversidade de espécies – baixa – o uso e
a interferência nos ecossistemas afasta a fauna.
Susceptibilidade ambiental – Média –
o uso é
localizado e periódico, o que minimiza os impactos sobre
a região.
Potencial de Conscientização Ambiental – não pode
ser utilizado para este fim.

As áreas
definidas
encontram- As áreas definidas
se
encontram-se
espalhadas espalhadas pelos
por todas as
Parques nos
regiões
principais
geomorfológ
ecossistemas.
icas dos
Parques.

---

Administração
,
monitorament
o, fiscalização
e pesquisa.
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Caracterização Geral
Zonas

Critérios Básicos de Zoneamento
Meio Físico

Meio Biótico

Usos
Permitidos

Uso Conflitante

Zona de Recuperação
•

Grau de conservação – De Médio a Baixo – . Na região
da encosta, as prática da agricultura e pastagem são os
agentes da degradação ambiental.

•

Variabilidade ambiental – Média - as áreas definidas
encontram-se distribuídas em diversos ecossistemas.

•
Foram consideradas
todas as áreas que
apresentam
ainda
alguma
atividade •
antrópica (criação de
gado), contaminação
biológica ou sofreram •
manejo
recente
(retirada de pinus,
agricultura
e
pastagem).

Representatividade – Média - estas áreas apresentam
fragmentos da maioria dos ambientes encontrados nos
Parques em diversos estágios de regeneração.

•

Potencial de Conscientização Ambiental - Alta – as
áreas em recuperação podem e devem ser utilizadas para
educação ambiental.

Zona
Recuperação:

de

Riqueza e/ou diversidade de espécies – baixa – o uso e
a interferência nos ecossistemas diminuíram a
diversidade da flora e, por conseqüência, a da fauna.
Susceptibilidade ambiental – Alta – a degradação do
ambiente fragiliza a estrutura do mesmo,desestruturando
o solo favorecendo a instalação de espécies exóticas, e,
em áreas de alta declividade, a erosão e o
desbarrancamento

As áreas
definidas
encontram- As áreas definidas
se
encontram-se
distribuídas distribuídas pelos
por todas as
Parques nos
regiões
principais
geomorfológ
ecossistemas.
icas dos
Parques.

Utilização de áreas
como pastagem e
Pesquisa,
plantio de pinus na fiscalização,
região do planalto monitorament
,agricultura
e o, e Educação
pastagem
na
Ambiental.
encosta
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Caracterização Geral
Zonas

Critérios Básicos de Zoneamento
Meio Físico

Meio Biótico

Usos
Permitidos

Uso Conflitante

Zona de Uso Conflitante

Zona
de
Conflitante:

Uso

•

Grau de conservação – Baixo – pois esta área
contempla apenas a área utilizada pelo posto.

•

Variabilidade ambiental – Baixa.

Foi considerado o •
Posto de Fiscalização •
da Fazenda do estado
do Rio Grande do Sul. •
•

Representatividade – Baixa.
Riqueza e/ou diversidade de espécies – Baixa.

Está situada
na borda do
Planalto.

Encontra-se em
área de campo
alterada

A atividade do posto
de fiscalização.

Susceptibilidade ambiental – Baixa.
Potencial de Conscientização Ambiental – Baixa.
Zona de Ocupação Temporária

Zona de Ocupação •
Temporária:

Grau de conservação – Baixo – pois estas áreas ainda
são utilizadas pelos proprietários de diferentes formas.

•

Variabilidade ambiental –Baixa as áreas definidas
encontram-se distribuídas nos Parques em diversos
ecossistemas, porém todos com uso antrópico
estabelecido.

Foram consideradas
apenas as sedes e
outras edificações das
fazendas onde ainda
não
houve
a
integração legal das
terras aos Parques. A
ausência
de
informações sobre o
levantamento fundiário
impossibilita
a
definição dos limites
das propriedades.

•

Representatividade – Alta

•

Riqueza e/ou diversidade de espécies – Baixa.

•

O uso e interferência dos ecossistemas afasta a fauna

•

Susceptibilidade ambiental –Alta. A adaptação do
ambiente fragiliza o mesmo

•

Potencial de Conscientização Ambiental – Baixa.

Estão
situadas no
planalto e
encosta

Encontram-se nos São desenvolvidas
atividades de
Monitorament
diversos
pecuária
oe
ecossistemas
,agricultura e
fiscalização.
presentes nos
silvicultura.
Parques.
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Usos
Permitidos

Caracterização Geral
Zonas

Critérios Básicos de Zoneamento
Meio Físico

Meio Biótico

Uso Conflitante

Zona Histórico-Cultural
•
Zona HistóricoCultural:

•
Foram consideradas,
para este Plano de •
Manejo, a casa das
Macieiras e a Taipa da •
Trilha do Malacara,
pela
referência
arquitetônica
e
•
histórica.
•

Grau de conservação – Médio – A Casa das Macieiras
passou por alterações, mas sofre com problemas
estruturais. A taipa está em ruínas, porém esta situação
revela ainda mais a sua beleza.
Variabilidade ambiental – Baixa.
Representatividade – Alta – pela singularidade das
estruturas.
Encontra-se
no Planalto.
Riqueza e/ou diversidade de espécies – Média – as
áreas do entorno próximo, onde se encontram sítios
histórico-culturais, estão em bom estado de conservação.
Susceptibilidade ambiental – Baixo.
Potencial de Conscientização Ambiental – Alto.Os
sítios pertencem ao processo de colonização da região.

A Casa das
Macieiras está
situada à beira de
um capão de
araucária; a Taipa
encontra-se nos
campos.

----

Educação
Ambiental,
pesquisa,
monitorament
oe
fiscalização.

4-75

4.5.2.3 Síntese do zoneamento dos PNAS e PNSG
A soma das Zonas Primitiva e Intangível compreende cerca de 63% da área total dos
Parques, o que demonstra o bom estado de conservação das UC’s, ainda mais quando
analisada a área da Zona de Recuperação. Esta, que abrange cerca de 29% dos Parques,
está distribuída principalmente na área do planalto, onde ocupa os campos. A
agropecuária inegavelmente impacta os campos naturais, mas a baixa concentração de
“cabeças por hectares” e a não utilização de manejo do campo com fogo ou
enriquecimento com exóticas, não degradam este ecossistema de forma a inviabilizar a
existência da maioria das espécies nativas da fauna e da flora.
A figura 4.5-12 apresenta o percentual das zonas de manejo dos Parques Nacionais de
Aparados da Serra e Serra Geral
Figura 4.5-12: Percentual das Zonas de Manejo para os Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral

Uso Conflitante
0,004%
Recuperação
28,701%

Intangível
12,952%
Ocupação
Temporária
0,075%

Uso Extensivo
5,281% Uso Intensivo
1,439%
Histórico Cultural
0,009%
Uso Especial
2,188%

Primitiva
49,350%

Uso Extensivo
Uso Intensivo
Histórico Cultural
Uso Especial
Primitiva
Ocupação Temporária
Intangível
Recuperação
Uso Conflitante

4.5.3 Zona de Amortecimento (Figura 4.5-13 e mapa 4.5-2 – anexo 7)
A Zona de Amortecimento consiste numa área estabelecida no entorno dos Parques, onde
as atividades humanas estarão sujeitas a normas e restrições específicas para a ocupação
e o uso dos recursos, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre as
Unidades. As atividades e normas especificas estão estabelecidas no item Áreas
Estratégicas Externas.
4.5.3.1Critérios de inclusão
Os critérios usados para a inclusão de áreas na Zona de Amortecimento dos Parques
consideraram:
a) as micro-bacias que drenam para o interior ou para os limites dos Parques;
b) áreas de potencial expansão de atividades econômicas, tais como silvicultura,
agropecuária, apicultura e piscicultura;
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c) ambientes naturais remanescentes próximos, com destaque para aqueles que
representam conexão com os corredores ecológicos identificados;
d) aspectos geográficos e geológicos de significativa beleza cênica, que representam
uma extensão dos atrativos turísticos dos Parques;
e) distância de segurança para redução do risco de contaminação biológica por Pinus;
e
f)

áreas com risco de perda de conectividade com os ambientes presentes nos
Parques.

4.5.3.2 Critérios de ajuste
Foram utilizados para o ajuste da linha de delimitação da Zona de Amortecimento os
seguintes critérios:
a) divisores de águas das bacias hidrográficas;
b) rios e outros cursos d’água;
c) estradas existentes na região; e
d) falhas geológicas.

4.5.3.3 Descrição (Figura 4.5-13 e mapa 4.5-2 – anexo 7)
Os municípios que integram a Zona de Amortecimento dos Parques Nacionais de
Aparados da Serra e Serra Geral são, no planalto, São Francisco de Paula e,
principalmente, Cambará do Sul e na planície costeira, fundamentalmente, terras dos
municípios de Praia Grande e Jacinto Machado, em Santa Catarina, e Mampituba, no Rio
Grande do Sul.
A Zona de Amortecimento dos Parques caracteriza-se por ser uma área de significativa
atividade econômica com características eminentemente rurais, onde se destacam a
silvicultura, a pecuária bovina, principalmente de corte, na porção do planalto (Cambará do
Sul) e a agricultura. Nesta última, o cultivo de banana na baixa e média encostas dos
Aparados á a principal atividade.
O objetivo desta zona, portanto, é evitar possíveis conflitos de atividades socioeconômicas
com os objetivos dos Parques, implementando aquelas que, pelo contrário, busquem
sinergia para o desenvolvimento sustentável local, fazendo valer também normas
específicas de ocupação do solo e uso dos recursos. Como mencionado anteriormente,
estas normas encontram-se descritas neste item e também no item 4.7.3 deste
documento. Portarias e outros instrumento de regulamentação do IBAMA, poderão ser
editadas posteriormente para a área compreendida por esta zona, ouvindo a gestão dos
Parques e setores da sociedade envolvidos, no sentido de alcançar os objetivos
estabelecidos pelo Plano de Manejo.
Com o estabelecimento da Zona de Amortecimento dos Parques, buscou-se, através da
proposição de atividades e normas, além de resguardar a biota das UC’s, observar
também o disposto no parágrafo 1o do artigo 27 da lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, onde se lê: ”o Plano de Manejo deve
abranger a área da Unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores
ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e
social das comunidades vizinhas”.

4-77
Neste contexto encontra-se a Zona de Amortecimento dos Parques Nacionais de
Aparados da Serra e Serra Geral (Mapa 4.5-2 e tabela 4.5-10).
Memorial Descritivo - A ZA tem como ponto inicial a ponte da estrada SC 450 sobre o
ribeirão Molha Coco. Deste segue em sentido a Cambará até o ponto 2, seguindo pela
estrada que leva a comunidade Pedra Branca até o ponto 4, seguindo a sul pela variante a
esquerda até o ponto 5, onde segue pela variante a direita até o ponto 6, daí segue pela
variante a esquerda até o ponto 7, onde segue a direita na variante até o ponto 8, daí
seguindo a esquerda subindo a serra até o ponto 9. Deste segue contornando o divisor de
água da bacia do rio Josafaz até o ponto 22, onde passa a seguir o divisor de água da
bacia do rio Mampituba até o 26, daí seguindo até o ponto 28 pelo divisor de água da
bacia do rio Contendas. Do ponto 28 segue pelo ribeirão em sentido da sua foz até o
ponto 30. Deste segue pelo ribeirão até a sua foz no ponto 31, de onde segue até a
nascente de outro ribeirão até o ponto 31’, seguindo daí em sentido norte pelo divisor de
água até encontrar estrada de terra no ponto 32. Segue até o ponto 33 virando a esquerda
na variante, seguindo até o ponto 34. Deste segue a direita pela variante até o ponto 36,
de onde segue a esquerda pela variante até o ponto 38. Deste segue pelo arroio Barracão
em sentido da foz no ponto 39, daí segue pelo rio Camisas até a foz do rio Restinga Feia
no ponto 40. Deste segue em sentido da nascente do rio Restinga Feia até o início da
falha geológica no ponto 40’, seguindo esta até o ponto 41. Deste segue pelo divisor de
água em sentido norte até o ponto 42, de onde segue pelo riacho até a sua foz no ponto
45. Segue pelo arroio Porteira Velha até o ponto 48, de onde sobe o afluente até o ponto
52. Deste segue em sentido nordeste pelo divisor de água até o ponto 55, descendo o vale
pelo rio até o ponto 57, de onde segue por estrada de terra até o ponto 69, onde vira a
esquerda na variante, seguindo até o ponto 72, de onde segue o afluente até a sua foz no
córrego do Morro Chato. Daí segue até o cruzamento com estrada de terra no ponto74, de
onde continua pela estrada até o ponto 75, de onde segue pelo córrego do Morro Chato
até encontrar o canal de escoamento da represa (ponto 75’) de onde segue a montante
até a beira da represa no ponto 76. Contorna a represa e sobe a sanga Molha Rabo até o
ponto 77. Deste segue por estradas de terra secundarias até o retorno ao ponto 1.
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Tabela 4.5-10: Coordenadas dos segmentos da Zona de Amortecimento
n° pontos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

X
6.006.958.951
5.981.034.705
5.974.196.265
5.968.371.148
5.971.399.582
5.951.737.257
5.953.142.529
5.944.190.594
5.942.711.068
5.982.433.223
5.943.968.555
5.979.772.933
5.948.194.647
5.947.490.297
5.932.698.981
5.914.385.924
5.897.341.107
5.891.109.331
5.878.629.706
5.867.552.277
5.864.559.290
5.856.682.704
5.845.065.436
5.830.691.010
5.831.501.242
5.822.179.495
5.796.320.226
5.783.646.798
5.784.127.555
5.787.590.855
5.777.559.304
5.779.937.809
5.775.757.545
5.772.539.873
5.781.886.344
5.784.552.570
5.776.566.515
5.772.564.473
5.793.621.703
5.793.973.688
5.885.094.256
5.893.185.167

Y
67.696.477.672
67.677.486.604
67.671.717.104
67.667.239.508
67.660.359.041
67.655.625.168
67.644.446.131
67.637.659.544
67.585.109.975
67.590.090.316
67.543.717.570
67.544.421.755
67.524.704.575
67.517.897.452
67.521.887.834
67.531.629.060
67.545.587.142
67.551.003.049
67.558.051.149
67.561.561.996
67.565.354.863
67.573.187.150
67.562.926.961
67.568.895.095
67.574.554.399
67.604.159.781
67.610.097.915
67.617.865.787
67.620.911.325
67.628.833.400
67.632.489.536
67.707.156.294
67.713.552.422
67.714.510.180
67.738.289.361
67.749.651.336
67.770.057.435
67.772.471.997
67.840.297.627
67.840.209.651
67.863.250.155
67.887.831.236

43
44
45
46
47

5.925.550.000
5.929.666.044
5.938.096.344
5.947.344.889
5.948.591.149

67.902.839.400
67.901.611.400
67.906.141.300
67.933.609.744
67.943.834.977

n° pontos
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

X
5.946.181.220
5.949.114.380
5.954.440.871
5.969.425.910
5.984.773.580
5.990.768.182
5.998.988.342
6.043.410.870
6.061.250.683
6.065.957.073
6.070.828.923
6.077.340.022
6.078.308.837
6.084.925.824
6.091.080.895
6.099.504.754
6.106.605.900
6.118.313.514
6.117.806.381
6.122.913.923
6.121.464.974
6.102.688.758
6.105.506.862
6.107.236.727
6.105.881.783
6.105.785.248
6.109.110.326
6.110.532.379
6.089.037.847
6.064.064.367
6.067.979.337
6.063.179.980
6.064.284.840
6.045.167.651
6.045.424.049
6.044.817.984
6.044.026.692
6.033.759.305
6.020.046.271
6.015.357.616
5.996.244.217
6.001.446.888

Y
67.958.828.799
67.960.952.653
67.967.354.338
67.969.294.431
67.981.141.803
67.976.624.845
67.989.397.716
68.002.663.142
67.987.269.598
67.987.596.804
67.984.082.161
67.973.977.183
67.970.342.911
67.961.246.457
67.957.691.710
67.950.524.003
67.928.337.763
67.915.870.652
67.913.589.639
67.912.394.824
67.897.586.347
67.862.920.881
67.863.596.886
67.859.582.600
67.850.507.666
67.841.119.964
67.832.876.940
67.824.410.444
67.812.640.001
67.793.316.929
67.774.408.099
67.767.622.665
67.764.619.327
67.747.445.449
67.745.177.792
67.743.217.706
67.739.168.447
67.740.372.862
67.719.585.649
67.717.288.377
67.728.034.733
67.715.805.146
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4.5.3.4 Normas gerais da Zona de Amortecimento
1) É vedada a caça em toda a Zona de Amortecimento dos Parques Nacionais de
Aparados da Serra e da Serra Geral.
2) É vedada a criação de animais da fauna exótica que apresentam potencial de
contaminação ambiental (como javalis), à exceção daqueles cuja criação já é
tradicional (destaque para os domésticos).
3) A criação de peixes exóticos em tanques e açudes só será permitida com espécies
que não apresentem potencial de colonização de corpos d’água naturais.
4) Programas de controle do Javali, ou “javaporco”, através da caça, devem ocorrer de
forma organizada por programa específico, com guias “javalizeiros” cadastrados, ou
através de outra forma julgada conveniente e já testada em outros locais.
5) A introdução de novas espécies vegetais com finalidade econômica fica sujeita à
avaliação do risco de dispersão e contaminação biológica, e só será permitida quando
autorizada,pelo IBAMA.
6) Na porção do Planalto (RS) que está na Zona de Amortecimento, não serão permitidos
plantios de pinus, em qualquer extensão, até um raio de 500 m a partir do limite dos
Parques, sendo criada uma Faixa de Exclusão de Pinus.
7) Ainda no Planalto, em um raio de 1.000 (faixa de manejo especial 1) partir do limite
mais externo da Faixa de Exclusão supracitada, qualquer plantio de Pinus deve
obedecer às seguintes normas de manejo:
7.1)Rotação máxima de 20 anos: poderá haver aumento do tempo de rotação caso
não haja produção de sementes, desde que autorizado pelo gestor 1dos Parques;
7.2)Implantar barreira com cortina de vegetação nativa (espécies de ocorrência local)
na face do plantio que estiver voltada aos Parques (as espécies mais indicadas para
compor a barreira deverão ser apontadas por estudo específico); e
7.3)A forma da área plantada deve ter a face orientada perpendicularmente à direção
do vento predominante entre maio e julho (período de produção de sementes).
8) Também no Planalto, na seqüência das faixas anteriores, fica instituída a Faixa de
Manejo Especial II, que inicia no limite mais externo da Faixa de Manejo Especial I,
portanto a um raio de 1.500 m do limite dos Parques, e estende-se até o limite da Zona
de Amortecimento. As normas para esta Faixa são:
8.1) A rotação dos plantios ali é livre;
8.2) Deverão ser implantadas barreiras com cortina de vegetação nativa (espécies de
ocorrência local) na face do plantio que estiver voltada aos Parques (as espécies
mais indicadas para compor a barreira deverão ser apontadas por estudo
específico); e
8.3) A forma da área plantada deve ter a face orientada perpendicularmente à direção
do vento predominante entre maio e julho (período de produção de sementes).

1

O conceito de espécies exóticas aplica-se a qualquer uma ,mesmo fauna e flora brasileira, cuja área de
ocorrência original não inclui a região dos Aparados da Serra.

9)
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Todos as atividades de silvicultura desenvolvidas na Zona de Amortecimento deverão
ser licenciadas pelo gestor dos Parques.

10) Nas áreas críticas para a conectividade dos Campos Nativos, a serem mapeadas por
estudo específico, fica proibida a silvicultura, bem como qualquer atividade que
descaracterize significativamente a paisagem.
11) A distribuição das áreas de plantio de Pinus, ou de qualquer atividade que
descaracterize a paisagem campestre, deve respeitar corredores de biodiversidade,
mantendo a conectividade.
12) Na Zona de Amortecimento, a cobertura máxima de cada propriedade por plantios de
Pinus é de 30% (trinta por cento).
13) Nas áreas onde a paisagem forma mosaicos naturais de Campo Nativo e Floresta de
Araucária, deve ser respeitada uma faixa mínima de 50 m (cinqüenta metros) de
Campo Nativo, entre áreas de silviculturas e a borda da Floresta de Araucária.
14) Fica proibido o cultivo de tojo (Ulex europaeus) em quaisquer circunstâncias.
15) Nas áreas de Floresta Submontana, na baixa e média encosta da Serra Geral, não
poderá ser rompida a conectividade da vegetação nativa ao longo da faixa
compreendida entre as cotas altimétricas de 100 m e 400 m (ou até o limite dos
Parques, quando este estiver abaixo dos 400 m).
16) Nas áreas onde a conectividade da Floresta Submontana estiver rompida, em razão
do descumprimento histórico de legislação (declividade, vegetação ciliar e estágios
sucessionais de supressão proibida), deve-se buscar estabelecer Termos de
Compromisso com os proprietários, envolvendo o Ministério Público, quando for o
caso, objetivando a minimização de impacto e/ou recuperação da área.
17) Nos casos específicos, aplicam-se as normas definidas para as Áreas Estratégicas
Externas.
18) Em casos de necessidade, o IBAMA poderá emitir normatizações complementares.
19) Novas atividades ou empreendimentos a serem implantados na Zona de
Amortecimento, quando potencialmente causadores de impacto negativo aos Parques
ou à própria Zona, devem ser submetidos a licenciamento ambiental, o qual deverá ter
anuência do gestor dos Parques.
20) A ocupação e o uso dos recursos da Zona de Amortecimento e dos Corredores
Ecológicos são regulamentados por normas específicas ditadas pelo órgão
administrador da Unidade, segundo as diretrizes de Plano de Manejo.
21) Os casos não cobertos pelas normas especificadas neste Plano de Manejo seguirão
as normas estabelecidas na legislação pertinente.
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4.6

NORMAS GERAIS DE MANEJO
•

A visitação dos Parques estará aberta de terça a domingo, no horário de 8:00 às
17:00 horas.

•

É proibida a permanência de visitantes nas Unidades fora do horário de visitação,
exceto no caso de pernoites de grupos pré-agendados para atividades específicas
estabelecidas nas Áreas Estratégicas.

•

É proibido o ingresso e a permanência nas Unidades, de pessoas portando armas,
materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a quaisquer outras
atividades prejudiciais à fauna ou à flora, salvo aqueles necessários à
pesquisa,proteção e manejo.

•

A instalação de obras e equipamentos no interior dos Parques deve utilizar
tecnologia ambientalmente adequada e materiais de baixo impacto visual que
mantenham a harmonia com a paisagem, observando aspectos arquitetônicos
pertinentes.

•

A implantação de infra-estruturas físicas no interior das Unidades deve ser
precedida pela aprovação da DIREC após analise do projeto detalhado e da
avaliação de impacto ambiental e paisagístico.

•

O nível de detalhamento da avaliação de impacto ambiental e paisagístico deve ser
proporcional à magnitude da intervenção, à intensidade do seu futuro uso e a
suscetibilidade do ambiente onde as estruturas físicas serão implantadas.

•

A futura implantação de redes de energia e comunicação no interior das Unidades
deve ser realizada por meio de sistemas subterrâneos.

•

Placas e painéis interpretativos devem ser dispostos de forma a não impactar a
paisagem.

•

Pesquisas nas Unidades devem obedecer a legislação vigente.

•

Atividades de re-introdução de fauna somente poderão ocorrer após a realização
de pesquisas, de pareceres técnicos favoráveis e com a anuência da DIREC.

•

Não é permitida a introdução de espécies exóticas no interior dos Parques.

•

Não é permitida a presença, mesmo em cativeiro, de animais domésticos no
interior das Unidades, salvo a serviço da administração.

•

Não é permitida a manutenção de animais silvestres nativos em cativeiro no interior
das Unidades.

•

É proibido o uso de equipamentos sonoros, salvo walkman ou outros portáteis que
não exteriorizem o som, e equipamentos para fins de pesquisa, monitoramento,
educação ambiental e fiscalização, desde que autorizados pela administração dos
Parques.

•

É proibido o consumo de bebida alcoólica e de quaisquer outras substâncias
consideradas entorpecentes no interior das Unidades.

•

É proibido acender fogueiras no interior das Unidades.

•

Atividades de uso público não previstas neste Plano de Manejo não serão
permitidas nas Unidades.

•

A prática de canionismo somente é permitida nos locais determinados neste Plano
de Manejo.

•

A fiscalização das Unidades deverá ser sistemática e abranger a totalidade da área
das mesmas e seu entorno, de acordo com as diretrizes estabelecidas no presente
Plano de Manejo.

•
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As atividades de visitação deverão seguir as normas estabelecidas nas Ações
Gerenciais Gerais e aquelas específicas de cada atrativo e/ou atividade
estabelecido nas Áreas Estratégicas Internas.

•

Todo lixo gerado nos Parques deverá ser recolhido e adequadamente destinado
para fora dos limites dos mesmos.

•

O sobrevôo panorâmico dos Parques para fins turísticos ou recreativos, inclusive
através de helicópteros, balões ou dirigíveis, fica proibido, com exceção daqueles
autorizados pela DIREC e chefia dos Parques.

•

O nivelamento e capacitação dos concessionários devem considerar o guia de
procedimentos, a integração das atividades e as temáticas estabelecidas em cada
AEI para a educação e interpretação ambiental.

•

A avaliação dos serviços prestados pelas concessionárias, terceirizados e
conveniados, deverá ser feita anualmente,por auditoria externa contratada.

•

É proibido a utilização de buzinas dentro das unidades.

•

A velocidade máxima dentro dos Parques é de 40 km/h, exceto em casos de
emergência.

•

Nas Áreas Estratégicas Internas onde estão previstas as trilhas auto-guiadas,
somente será permitido o trabalho de condução quando solicitado pelo visitante.

4.7

PLANEJAMENTO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO

O planejamento por áreas de atuação tem como objetivo estabelecer espaços específicos
para o manejo dos Parques, tanto em seu interior quanto exterior (Zona de
Amortecimento), através da definição de áreas estratégicas, das ações a serem
desenvolvidas em cada uma destas áreas, e de sua organização de acordo com os
programas temáticos previstos (IBAMA, 2002).
Inicialmente, apresentam-se as Ações Gerenciais Gerais, voltadas para o
estabelecimento de estratégias que abranjam as Unidades e a Zona de Amortecimento e,
a seguir, as ações específicas voltadas para as áreas de atuação internas as Unidades,
denominadas Áreas Estratégicas Internas e para a Zona de Amortecimento e/ou região
de entorno, chamadas de Áreas Estratégicas Externas.
Para possibilitar uma visão integrada das ações propostas para diferentes áreas
estratégicas, organizou-se ainda o item Enquadramento das Áreas de Atuação por
Programas Temáticos, onde as ações são também estruturadas por temas. Este item
facilita a implantação do Plano de Manejo pela administração das Unidades pois
sistematiza as áreas de atuação de modo a permitir uma leitura horizontal - as ações
direcionadas por áreas de atuação - e uma leitura vertical - aquelas estruturadas segundo
temas de ação ou programas temáticos.
Por fim, no Cronograma Físico-Financeiro, são atribuídos valores econômicos a diferentes
Ações Gerenciais Gerais e às constantes nas Áreas Estratégicas, bem como apontadas
fontes alternativas de recursos financeiros.
4.7.1

Ações Gerenciais Gerais (AGG)

Definem-se aqui as ações que, pela sua abrangência, são aplicadas à gestão dos Parques
como um todo (AGG internas) ou à Zona de Amortecimento e região de entorno (AGG
externas), sem se ater a especificidades. São ações relacionadas a todos os temas da
gestão de uma Unidade (visitação, integração externa, operacionalização, proteção e
manejo, e pesquisa e monitoramento) e abrangem, portanto, aquelas diretamente
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inerentes à área das UCs, diretamente subordinadas à sua administração, ou aquelas
voltadas ao entorno, onde a gestão de atividades e do espaço deve ser influenciada pelas
Unidades, de forma compartilhada e cooperativa com outros agentes responsáveis,
estatais ou não, no sentido de contribuir com o estabelecimento de uma relação
compatível aos objetivos de criação e de manejo dos Parques.
4.7.1.1 Ações Gerenciais Gerais Internas e Normas
a)

Visitação

Condicionantes: As atividades de visitação previstas pelas Ações Gerenciais Gerais
Internas estarão, quando couber, condicionadas ao processo de regularização fundiária
das propriedades abrangidas pelas Áreas Estratégicas Internas (AEI).

1. Integrar as atividades de visitação definidas nas Áreas Estratégicas Internas (AEI) e
Externas (AEE).
1.1 Elaborar e disponibilizar material descritivo sistematizado e mapa em escala
adequada (1:10.000) das atividades definidas nas AEI e AEE para os postos de
controle e funcionários responsáveis pelo uso público nos Parques.


Os materiais e mapas deverão estar organizados de forma a abranger cada
uma das Áreas Estratégicas, com seus respectivos espaços de intervenção,
conforme o item 4.7.2 (Planejamento para Áreas Estratégicas).



Os matérias e mapas terão que conter informações sobre os atrativos, os
equipamentos (trilhas, centro de visitantes, etc), os procedimentos e normas
para a visitação e o monitoramento dos impactos.



Este material deverá ser disponibilizado para as atividades de Educação
Ambiental.

1.2 Promover os ajustes necessários aos roteiros e pacotes de atividades de visitação
oferecidos aos visitantes de ambos Parques e dos Centros Temáticos nos
municípios do entorno.
 Os ajustes necessários deverão ser acordados entre a gerência das UC’s,
concessionárias e operados.
 Devem ser considerados os estudos específicos de capacidade de suporte ,
risco e tempo estimado de realização para a elaboração dos roteiros e pacotes.
 Os ajustes necessários deverão ser acordados entre a gerência das UC,
concessionários e operadoras.
2. Elaborar um guia de procedimentos para as atividades de visitação realizadas no
interior dos Parques, contemplando os servidores, funcionários conveniados e,
condutores.
 O guia de procedimento deve estar fundamentado na análise e sistematização das
normas e ações específicas detalhadas para as Áreas Estratégicas Internas.
 Neste guia deverá constar a normatização e regulamentação das atividades de
visitação.
3. Estabelecer procedimentos para avaliar a capacitação dos servidores, funcionários
conveniados e condutores para atuar com educação e interpretação ambiental,
recepção e condução de visitantes nos Parques.
3.1 Promover a capacitação para servidores, funcionários conveniados, condutores e
concessionários.
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3.2 Promover o nivelamento quanto aos procedimentos e normas das atividades de
visitação.
3.3 Promover a capacitação quanto à interpretação ambiental, monitoramento de
impactos, conduta de mínimo impacto, relações humanas, e outras temáticas
correlacionadas.
3.4 Promover a capacitação dos condutores quanto a normatização específica desta
função.


Os condutores devem estar tecnicamente capacitados para interpretação das
temáticas definidas para os atrativos a serem guiados, sejam elas ambientais
e/ou histórico-culturais.



Os condutores deverão passar por avaliação periódica (anualmente).

4 Estabelecer e implementar sistema de rodízio entre os cânions permitidos para a
prática de atividades de uso público (Cânions Molha Coco, Índios Coroados, Malacara,
Fortaleza e Macuco), levando em conta a especificidade de alguns atributos de
biodiversidade e características físicas relevantes.
 Fica expressamente proibida a prática de canionismo nos cânions não previstos nas
AEI, especialmente no Faxinalzinho e naqueles situados entre o Churriado e o
Corujão, incluindo os mesmos.
5. Realizar estudos específicos que considerem: períodos reprodutivos da fauna de
ocorrência local que possa sofrer perturbações com as atividades, a exemplo dos
andorinhões (Apodidae), presença de outros atributos especiais (fauna e flora) nas vias
de acesso e descida, e períodos de maior incidência de chuvas torrenciais e nevoeiros,
dentre outros aspectos, para estabelecer o sistema de rodízio.
 Este sistema deve prever ações de monitoramento para ajustar critérios definidos
para os períodos de fechamento e/ou abertura do rodízio entre os cânions.
 Este sistema deve estar especificado no guia de procedimentos das atividades de
uso público dos Parques.
 Até que os estudos sejam realizados, deve-se utilizar esse sistema de rodízio
(Quadro 4.7-1).
Quadro 4.7-1 Proposta de rodízio dos cânions
Cânions
Malacara
Fortaleza
Macuco

J

F

M

A

MESES DO ANO
M
J
J
A

S

O

N

D

Índios Coroados Norte

Índios Coroados Sul
Legenda
Cânion aberto para uso público
Cânion fechado para uso público

 O sistema proposto na figura foi concebido levando-se em conta critérios
biológicos e físicos para os períodos de fechamento e abertura, como segue.
-

Local de nidificação de andorinhões constatado durante a Avaliação
Ecológica Rápida: esta espécie nidifica entre a primavera e verão, sendo
registrada nos cânions Malacara e Fortaleza (determinação- fechamento
destes cânions neste período).

-
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Presença de vegetação rupícola nos traçados utilizados para a prática do
canionismo, segundo a ACASERGE (Associação de Canionismo da Serra
Geral) e constatação em campo: para a recuperação da vegetação deverão
ser respeitados períodos de “descanso” para este fim (determinaçãofechamento periódico).

-

Presença e período reprodutivo de fauna cinegética em cânions extensos e
profundos (que abrigam vegetação exuberante): o auge reprodutivo da
maioria das espécies (entre estas as cinegéticas) é durante a primavera e o
verão. Estas espécies foram registradas no cânion Fortaleza (determinaçãofechamento durante este período).

-

Períodos de maior incidência de nevoeiros: segundo os estudos de
climatologia o período de maior ocorrência deste fenômeno é durante o
outono. O monitoramento climático deverá definir a liberação ou não dos
cânions para o uso público (determinação - rodízio de fechamento e abertura
baseado no monitoramento).

-

Períodos de maior incidência de chuvas torrenciais (“trombas d’água”):
segundo os estudos de climatologia, os períodos de maior ocorrência deste
fenômeno são a primavera e o verão. O monitoramento climático deverá
definir a liberação ou não dos cânions ( determinação- rodízio de fechamento
e abertura baseado no monitoramento).

-

Períodos de maior incidência de pressão de caça sobre fauna cinegética em
cânions extensos e profundos (que abrigam vegetação exuberante): a maior
incidência de caça ocorre durante as estações do outono e inverno. A
presença humana nesta área (cânion Fortaleza), através de atividades de uso
público, colabora para a inibição da prática da caça (determinação - abertura
durante o outono e o inverno).

 Os períodos abertos para visitação propostos, devem ainda estar
condicionados à normatização e ao controle de esportes de aventura,
conformes às Ações Gerenciais correlatas.
 Os cânions deverão ser fechados a visitação quando apresentarem
condições climáticas apresentarem riscos para a prática desta atividade
(nevoeiros, trombas d’água, etc).
6

Estabelecer mecanismos de controle sobre os esportes de aventura, incluindo
canionismo, rapel e as trilhas de longa duração no interior dos Parques.
6.1

Elaborar e aplicar ficha cadastral para os usuários destas atividades.
 A ficha deverá conter informações referentes à procedência, tipo
sangüíneo, experiência, equipamentos e contato para emergência,
dentre outras.
 A ficha deverá ser preenchida obrigatoriamente, visando a obtenção da
autorização para a prática desses esportes, juntamente com um
currículo e/ou experiência comprovada.
 As informações da ficha deverão ser incorporadas ao Banco de Dados
dos Parques (ver AGG 57).

6.2

Realizar análise de currículo e/ou experiência comprovada dos usuários
para avaliar a capacidade destes em realizar as atividades desejadas e a
necessidade de obrigatoriedade ou não do uso de guia.
 Para atividades relacionadas aos esportes de aventura como
canionismo, esta análise deve considerar a apresentação de
credenciamento dos usuários junto a instituições nacionais e/ou
internacionais reconhecidas (eg.: Associação Brasileira de Canionismo,
Federação Francesa de Espeleologia, etc) e a capacitação em cursos
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de primeiros socorros, dentre outros critérios julgados pertinentes pela
administração dos Parques.
 Para atividades como trekking (caminhadas longas com pernoite) ou
hikking (caminhadas longas sem pernoite), esta análise deve também
considerar a apresentação de credenciamento dos usuários junto a
instituições nacionais e/ou internacionais reconhecidas, e a capacitação
em cursos de primeiros socorros, de orientação e/ou sobrevivência,
dentre outros critérios julgados pertinentes pela administração dos
Parques.
 Esta análise está condicionada à definição do grau de dificuldade das
atividades e da obrigatoriedade de guias e outras especificações
estabelecidas nas AEI.
 Os currículos deverão ser arquivados na sede dos Parques.
6.3

Elaborar Termo de Responsabilidade para os praticantes de esportes de
aventura.
 A prática de atividades de risco estará condicionada à assinatura do
Termo de Responsabilidade.

6.4

Instituir seguro obrigatório para a realização de esportes de aventura.
 O seguro será de responsabilidade da concessionário ou terceirizado.

7

Elaborar e implantar projeto de sinalização indicativa, interpretativa e orientadora
de forma integrada e complementar, para uso público nos Parques, conforme as
necessidades especificadas nas AEI.

8

Elaborar folheteria de uso público para os visitantes dos Parques.
8.1

Viabilizar o desenvolvimento conceitual e a produção de folheteria de uso
público, de forma integrada e complementar.


9.

A produção de folheteria de uso público para as atividades previstas
nos Planos de Concessão e Terceirização, serão de responsabilidade
dos concessionários e terceirizados, cabendo ao IBAMA sua prévia
aprovação.

Elaborar e implementar, em parceria, as atividades de uso público subsidiado
para as comunidades organizadas nos municípios do entorno dos Parques: Praia
Grande, Cambará do Sul e Jacinto Machado.
9.1

Estabelecer sistema de cadastramento das comunidades para o programa
subsidiado, prevendo a obrigatoriedade de ser feito por meio de
organizações sociais existentes em cada um dos três municípios do entorno
das Unidades.

9.2

Cadastrar as organizações sociais existentes nos municípios de Praia
Grande, Cambará do Sul e Jacinto Machado.

9.3

Estabelecer o cronograma de visitação para as comunidades.

9.4

Implementar o programa subsidiado de visitação preferencialmente com
organizações de base local, escolas e comunidades carentes.
 As parcerias devem ser estabelecidas junto às prefeituras dos três
municípios do entorno, iniciativa privada, instituições públicas e
organização da sociedade civil para implementar o programa subsidiado
de visitação, no apoio logístico.

10.

Estabelecer e implementar sistema de venda de ingressos e pacotes para os
Parques, contemplando o que segue.
10.1 Realizar estudos específicos para a terceirização do sistema.
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10.2 Realizar estudos específicos para definir passaportes ou pacotes para as
Unidades, organizados por: tempo de validade, espaço (atrativos) e
programação das atividades.
10.3 Viabilizar a divulgação das informações sobre os locais de venda de
ingressos e pacotes:, nos materiais de divulgação produzidos pelos
Parques, na página da Unidade a ser produzida e alocada no site do
IBAMA, dentre outros.
10.4 Estabelecer e implementar sistema de reservas para os pacotes e/ou
atividades estabelecidas para as Áreas Estratégicas Internas, via telefone e
internet.
 A implantação e operação do sistema é de responsabilidade dos
concessionários.
10.5 Desenvolver sistema de reservas, pré-agendamento e emissão de
autorização para esportes de aventura, em parceria com os concessionários
dos serviços.
 Os agendamentos deverão respeitar o rodízio dos cânions determinado
na ação 5.

b) Educação e interpretação ambiental
11.

Firmar parcerias para a realização de atividades de Educação e Informação
Ambiental nas Unidades.

12.



As atividades com escolas, visitantes,etc., bem como os equipamentos
(painéis, maquetes, placas, etc.) e materiais educativos e informativos
(folders, mapas, jogos, guias, etc) relacionados ao programa de educação e
interpretação ambiental nos Parques, devem abordar como temas os
ecossistemas presentes e suas singularidades, as espécies da fauna e flora
(principalmente as raras, ameaçadas de extinção e endêmicas) a geologia e
geomorfologia, a hidrologia, o clima e a inserção do homem no ambiente.



As atividades e materiais educativos e informativos (folders, mapas, jogos,
guias,etc) relacionados ao programa de educação e interpretação ambiental
no entorno devem estar relacionados aos temas definidos na norma anterior
e a particularidades e/ou problemáticas ambientais locais das comunidades
e municípios.

Desenvolver as atividades de educação e interpretação ambiental definidas nas
Áreas Estratégicas Internas (AEI) e Externas (AEE) de forma integrada.
12.1 Desenvolver em parceria a concepção dos conteúdos e informações (de
caráter indicativo, interpretativo e orientador) para o Centro de Visitantes,
Centros Temáticos (localizados nas sedes dos municípios do entorno),
pontos de apoio e atrativos, de forma integrada e complementar, conforme
vocações e temas propostos para as AEI e AEE.
 Na integração das atividades deverão ser considerados os estudos
específicos de tamanho de grupo ideal e tempo estimado de realização
da atividade.

13. Elaborar um guia de procedimentos para as atividades de educação e interpretação
ambiental no interior dos Parques.


O guia deve estar fundamentado na análise e sistematização das normas,
ações específicas e integração de atividades, de educação e interpretação
ambiental, detalhadas para as Áreas Estratégicas Internas.
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As contribuições dos profissionais responsáveis por tais atividades, sejam
funcionários, parceiros ou concessionários, devem ser consideradas
objetivando a incorporação das experiências.
O conteúdo deste guia será direcionado aos servidores, funcionários
conveniados e condutores.

14. Construir de forma participativa o projeto de educação e interpretação ambiental
subsidiadas para as comunidades dos municípios do entorno dos Parques, para
atuar na interpretação Ambiental recepção e condução de visitantes.


Os temas específicos devem ser definidos em conjunto com as organizações
cadastradas pelo programa de visitação subsidiado, por meio de consulta
prévia junto às mesmas.



A implementação deste programa, incluindo cronograma, programação, apoio
logístico e parcerias deve ser concebida de forma integrada ao programa de
visitação subsidiado.

14.1. Buscar parcerias, junto às Prefeituras, Universidades, iniciativa privada e
organizações não governamentais para o apoio técnico e logístico para a
execução das atividades.
15. Desenvolver projeto de interpretação para os Parques considerando o que segue.


Integração das atividades propostas nas AEI e entre elas
visitante para a compreensão do processo evolutivo da região.



O roteiro deve incorporar o máximo possível a seqüência de temas: evolução
geológica; ambiental; e social da região.



A interpretação nas AEI deve ser orientada pela disposição dos atrativos,
equipamentos e estruturas de apoio, onde, do estacionamento aos atrativos
mais distantes do ponto de entrada, o visitante é conduzido a compreender os
processos evolutivos da região.



Os atrativos mais marcantes das AEI (a geomorfologia, a presença de
determinado ambiente ou ecossistema, etc) devem ser analisados e
interpretados de forma a conduzir o visitante a um roteiro que o leve a todas as
AEI, complementando o seu conhecimento sócio-ambiental da região.



Cada AEI deverá contemplar todos os temas (evolução geológica; ambiental; e
social da região), porém aprofundando-se mais em um deles (p. ex. AEI
Fortaleza – geologia, geomorfologia; AEI Morro Agudo – colonização; etc.).

orientando o

16. Gestionar junto a rádios locais a realização de um programa periódico de
divulgação, educação e informação ambiental para as comunidades do entorno.

c) Relações Públicas
17 Elaborar conteúdo para a construção da página das Unidades no site do IBAMA.
 A pagina das Unidades deve ter um link para o site do sistema de divulgação
relacionado aos Centros Temáticos.
 A página deverá ser atualizada periodicamente.
18 Divulgar as normas e limites dos Parques e da ZA.
 A divulgação deverá ser feita através de folheteria a ser distribuída
gratuitamente e por placas espalhadas nos pontos de maior circulação como
portarias Centro de Visitante, Centros de Apoio, estacionamentos, entre outros.
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d) Operacionalização
•

Regularização fundiária
19 Definir o status da situação fundiária de ambos Parques.
19.1 Centralizar e organizar as informações referentes à situação fundiária.
19.2 Manter atualizadas as informações referentes à situação fundiária.
20 Gestionar perante a Coordenação de Regularização Fundiária e a Gerência
Executiva no Estado do Rio Grande do Sul para a realização de discriminatórias
administrativas e arrecadação de terras devolutas.
21 Definir áreas prioritárias para regularização fundiária considerando o zoneamento
proposto e seus critérios, o mapeamento dos principais atributos realizado durante
a Avaliação Ecológica Rápida (táxons de interesse para conservação descritos no
encarte 3 do presente plano) e os espaços de intervenção destinados ao uso
público e proteção especificados nas AEI.
22 Criar e implementar estratégia de negociação temporária com proprietários de
terras não indenizadas e/ou regularizadas para realizar o Termo de Compromisso
visando minimizar impactos até a regularização fundiária.
22.1 Realizar o levantamento e cadastramento das atividades econômicas e/ou
tradicionais atualmente realizadas dentro das propriedades não
regularizadas.
22.2 Realizar avaliação do potencial de impactos das atividades econômicas e/ou
tradicionais atualmente realizadas nas propriedades, em conformidade com o
item Atividades ou Situações Conflitantes do Encarte 3.
22.3 Identificar e propor alternativas de melhores práticas para as atividades
econômicas e/ou tradicionais atualmente realizadas nas propriedades que
sejam impactantes sobre o ambiente e/ou atributos (em particular espécies
relevantes da fauna e flora) das Unidades.
 A identificação de melhores práticas deverá levar em conta o aspecto
temporal, no que diz respeito à minimização de impactos das atividades
até a regularização fundiária, sem inviabilizar economicamente atividades
identificadas como principal (ou relevante) fonte de renda para o
proprietário.
22.4 Especificar e detalhar os Termos de compromisso e negociar sua assinatura
com cada proprietário em particular, de forma amigável e eficaz,
estabelecendo o caráter temporário do mesmo.
 Os Termos devem estabelecer as responsabilidades dos proprietários, em
relação a: minimização dos impactos, necessidade e regularidade de
monitoramento por parte do IBAMA, e implicações legais referentes ao
não cumprimento dos aspectos acordados.
23 Promover junto aos setores competentes do IBAMA o estabelecimento de medidas
necessárias para incorporar aos limites dos Parques as regiões definidas nas
Áreas Estratégicas Externas (AEE) do Enclave do Malacara e da Vertente Norte do
Macuco.
24 Promover junto aos setores competentes do IBAMA estudos técnicos para a
retificação dos limites de ambos Parques, incluindo o estabelecimento de medidas
necessárias para a unificação efetiva e oficial das duas Unidades.
 Nas propriedades que se estendem para fora dos limites dos Parques, deve ser
analisado cada caso em particular para avaliar a pertinência e necessidade de
retificar os limites das Unidades, incorporando estas porções externas.
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•

Administração e manutenção
25 Compor o quadro de pessoal para atender a demanda estabelecida neste
documento, conforme quadro abaixo:

Quadro 4.7-2: Quadro de pessoal necessário para os Parques
CARGO/
FUNÇÃO

POSTOS
DE
SERVIÇO

ÁREA DE ATUAÇÃO

REGIME
HORÁRIO

TOTAL DE
PESSOAL

Chefe da Unidade
Analista Ambiental

01
04

8h/d
8h/d

01
04

Técnico Ambiental

04

8h/d

04

Analista
Administrativo
Técnico
Administrativo
“Brigadista”(*)
Recepcionista

01

Chefia
Pesquisa, Monitoramento, Proteção e
Uso Público
Pesquisa, Monitoramento, Proteção e
Uso Público
Administração da Unidade

8h/d

01

02

Administração da Unidade

8h/d

02

10
07

24/48h
8h/d

35
07

08
06
06

Combate a incêndio
Recepção e informação em pontos de
apoio ao uso público
Cobrança de ingresso
Serviços gerais
Limpeza

8h/d
8h/d
8h/d

08
06
06

10

Serviço de Segurança

12/36h

40
109

Cobradores
Serviços Gerais
Pessoal
de
Limpeza
Vigilância
TOTAL

(*) Os “brigadistas” operam temporariamente, sendo contratados por seis meses entre julho e dezembro.

 Os funcionários deste quadro poderão ser provenientes do IBAMA de
prestadoras de serviços e/ou pessoal cedido pelos concessionários, IBAMA,
prefeituras, universidades ou outras instituições conveniadas ou parceiras.
 Os funcionários cedidos por terceiros trabalharão subordinados à administração
dos Parques.
25.1 Fazer gestão junto a administração central para atender a demanda existente
no quadro de pessoal.
26. Estabelecer a organização administrativa dos Parques de acordo com o
organograma a seguir.
 Deve-se prever eventuais adaptações funcionais no organograma e/ou
atribuições setoriais, julgadas pertinentes pela administração dos Parques e/ou
órgão competente do IBAMA.
 Este organograma e as atribuições setoriais deverão fazer parte do Regimento
Interno dos Parques.
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Figura 4.7-1 - Sugestão de organograma funcional dos Parques Nacionais de Aparados da
Serra e Serra Geral.

27 Reeditar a portaria de cobrança de ingresso para o PN de Aparados da Serra para
estabelecer os novos valores a serem cobrados, contemplando o PN da Serra
Geral.
27.1 Realizar estudos específicos para a avaliação e redefinição de valores
cobrados para ingresso dos Parques e definição oficial do sistema de isenção
(com estabelecimento das normas e especificações para o ingresso de
isentos).
 O sistema atual de isenção utilizado para os Parques, deverá ser mantido
parcialmente, estabelecendo-se a isenção de 50% da taxa do ingresso
para escolas particulares de todos os níveis e a isenção de 100% para:
autoridades; ex-combatentes da 2a Guerra; crianças menores de 7 anos;
idosos acima de 65 anos; moradores dos municípios do entorno
(Cambará do Sul, Jacinto Machado e Praia Grande) quando integrantes
de algum grupo social organizado cadastrado junto ao Programa de
Visitação Subsidiado (AGGI 14); condutores monitorando grupos
excursionistas; motoristas de veículos como ônibus, vans, táxis, e outros
veículos cadastrados para transporte de passageiros quando em serviço;
e escolas Públicas de todos os níveis.
28.

Revisar o antigo sistema de cadastramento de veículos associados ao
ecoturismo, atualizado-o periodicamente.
 O sistema definirá critérios e posturas a serem observados pelos interessados
em manter seu cadastramento.
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 Este cadastramento deve ser efetuado pela administração das Unidades de
Conservação.
29 Estabelecer o Regimento Interno dos Parques.


Este instrumento será elaborado pela administração dos Parques e submetido
à aprovação da Diretoria de Ecossistemas - DIREC/IBAMA.



O estabelecimento do Regimento Interno dar-se-á através de Portaria da
Presidência do IBAMA, conforme previsto no Artigo 56 do Regulamento dos
Parques Nacionais Brasileiros.

30. Definir os acessos e estradas no interior das Unidades que devem ser,
prioritariamente, utilizadas para os serviços de fiscalização, proteção e manejo:
 Estas ações estarão condicionadas a regularização fundiária das propriedades
que utilizam estes acessos ou estradas.
30.1

Fechar os acessos e estradas existentes que não forem consideradas
necessários para os serviços dos Parques.
 Nas AEI haverão recomendações sobre as estradas a serem utilizadas
para os serviços das Unidades e outras a serem avaliadas, pela
administração, durante a implementação do presente Plano, para tais
finalidades. Além destas recomendações, deverão ser também
consideradas as estradas complementares identificadas durante o
processo de regularização.

30.2

Realizar estudos específicos para definir a necessidade ou não de ações de
recuperação ambiental dos acessos e estradas a serem fechados pela
administração dos Parques.
 O estudo deve enfocar principalmente aspectos quanto a drenagem e
processos erosivos.

30.3

Realizar manutenção periódica, quando se julgar estritamente necessária,
dos acessos e estradas definidos como prioritários para os serviços.
 Estas ações estarão condicionadas à regularização fundiária das
propriedades cortadas e/ou que utilizam estes acessos ou estradas.

31 Realizar a normatização e regulamentação de todos os serviços de concessão,
terceirização, parcerias e outras cooperações.


Os contratos de concessão, terceirização, parcerias e outras cooperações
deverão contemplar sua participação nos programas subsidiados de visitação
para comunidades do entorno, quando e na forma que for pertinente.



Deverão ser alvo de concessão os serviços como: transporte interno,
estacionamento, aluguel de bicicleta, venda de artesanato e suvenires,
alimentação, operação de atrativos (trilhas, canionismo, etc), serviço de guia,
entre outros especificados neste Plano.



Os estudos para a concessão e licitação dos serviços deverão considerar os
novos números para o crescimento da demanda e dos estudos de capacidade
de suporte realizados;



A estruturação de lotes de concessão deverá considerar a nova oferta de
atrativos prevista, buscando sempre facilitar o serviço ao usuário, maximizar a
atratividade dos lotes e garantir a qualidade nos serviços;



A concessão de seus serviços pode ser exclusiva ou incluída como parte de
um lote de serviços de uso público nas Unidades;
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A manutenção dos serviços e da infra-estrutura, quando couber, deve ser
incluída como contrapartida nos Contratos de Concessão e/ou ficar a cargo da
supervisão da chefia dos Parques.

32 Gestionar junto ao IBAMA a contratação de consultoria independente para o
desenvolvimento de Modelo de Negócios, quando necessário, para a definição dos
lotes e das formas de concessão dos serviços previstos neste plano.


O Modelo de Negócios deve ser elaborados mediante acompanhamento
técnico qualificado do IBAMA.



O Modelo de Negócios deve tratar somente das atividades estabelecidas neste
Plano de Manejo.

33 Elaborar Programa de Concessões detalhado para os serviços previstos neste
Plano.
 O Programa deve ser elaborado mediante acompanhamento técnico qualificado
após o desenvolvimento do Modelo de Negócios, de modo a assegurar a sua
viabilidade, atratividade e especificações relacionadas à definição de
contrapartidas necessárias.
 As contrapartidas a serem definidas devem prover os Parques com infraestrutura de uso público e serviços de manutenção, além de outros aspectos
como resgate e segurança especificados nas Áreas Estratégicas Internas, e de
participação no programa de visitação subsidiado, (AGGI 14).
34 Providenciar revisão e manutenção periódicas das instalações e equipamentos dos
Parques, principalmente das estruturas de segurança ao visitante.
34.1

Estabelecer os parâmetros de monitoramento para a manutenção de
instalações e equipamentos de visitação.

34.2

Exigir o cumprimento das cláusulas estabelecidas no contrato de concessão
e terceirização para a revisão e manutenção de instalações e equipamentos
de responsabilidade dos concessionários e terceirizados.

34.3

Realizar a revisão e manutenção de instalações e equipamentos de
responsabilidade da administração dos Parques.

35 Avaliar periodicamente, através de auditoria independente regular, os serviços
previstos nos contratos de terceirização e concessão, observando a performance
de pessoal e serviços. Deverão ser avaliadas as falhas no cumprimento dos
contratos, procedendo-se as medidas corretivas estabelecidas nos Programas de
Concessão e Terceirização, quando couber.


Esta auditoria independente deverá ser contratada pela concessionária ou
terceirizado e supervisionada pelo IBAMA.

36 Adquirir periodicamente uniformes completos para funcionários e colaboradores
(servidores conveniados e voluntários), com identificação específica para cada
função.
 O modelo e a cor dos uniformes dos funcionários dos Parques deverão ser
aqueles estabelecidos pelo IBAMA para Unidades de Conservação, incluindo a
possibilidade de espaço para o logotipo das Unidades (depois de criado através
de concurso – AGGE 13 - e formalizado perante os órgãos competentes do
IBAMA).
37 Exigir que os concessionários providenciem uniformes para seus funcionários.
 Estes uniformes deverão conter identificação funcional e pessoal, logotipo do
IBAMA e/ou dos Parques (depois de criado através de concurso e formalizado
perante os órgãos competentes do IBAMA) e indicação de que se encontram a
serviço das Unidades.
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 O modelo dos uniformes para serviços concessionados deve ser condizente
com o dos funcionários dos Parques, devendo ser previamente aprovado pela
administração dos mesmos.
38 Planejar e implantar estratégia de captação e investimento de recursos nos
Parques.
38.1 Identificar e articular fontes potenciais de financiamento/investimento,
nacionais e internacionais.
38.2 Promover a capacitação de funcionários para a elaboração e gerenciamento
de projetos.
38.3 Elaborar plano de aplicação de recursos nos Parques, integrado aos
Programas de Concessão e Terceirização e com identificação de prioridades.
39 Manter relatórios periódicos de atividades das Unidades.
39.1 Exigir relatórios periódicos de atividades dos concessionários e terceirizados
conforme contratos de Concessão e Terceirização e cronograma.
•

Infra-estrutura e equipamentos
Condicionante: As técnicas construtivas devem considerar soluções baseadas em
materiais e energias alternativas, procedimentos e técnicas de mínimo impacto
objetivando a sustentabilidade ambiental das unidades.
40 Planejar e implantar as redes para abastecimento de energia e comunicações no
interior das Unidades
 As redes devem ser subterrâneas.
 As redes aéreas de energia e comunicação já implantadas nas Unidades
deverão ser progressivamente transformadas em redes subterrâneas.
 Especial atenção deverá ser tomada com relação a possíveis impactos
ambientais durante as obras de instalação das redes subterrâneas,
principalmente em locais com atributos naturais e/ou condições de fragilidade
relevantes.
41 Viabilizar e implantar estrutura para pesquisadores nos Parques.
41.1 Firmar parcerias com instituições de pesquisa, baseados no modelo “timesharing”, onde a instituição parceira investe em infra-estrutura e
equipamentos, tendo como contra partida o direito de utilização.


O período de utilização pelas instituições de pesquisa das instalações
reformadas ou construídas através do modelo “time-sharing”, será
definido e firmado através de convênio com o IBAMA.



Deverá ser utilizada no PNAS a estrutura conhecida como a antiga “Casa
do Chefe” para os pesquisadores, conforme especificações no item
Áreas Estratégicas Internas.



Deverá ser utilizada no PNSG, após regularização fundiária, a estrutura
da fazenda Fortaleza para os pesquisadores, conforme especificações
no item Áreas Estratégicas Internas.

42 Realizar a demarcação física/monumentalização dos limites dos Parques.
43 Realizar o cercamento dos Parques nas áreas de campo e nas áreas abertas.
 Na conexão com os Corredores Ecológicos, deverá ser avaliada a utilização de
cercas alternativas que não impeçam o trânsito de fauna silvestre.
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 No processo de regularização fundiária, retirar as cercas internas e manter as
periféricas das propriedades, quando estas coincidirem com os limites dos
Parques .
44 Estabelecer acordo com os proprietários das áreas não indenizadas que
apresentem criação de gado, para o cercamento e controle dos rebanhos.
 Deverão ser utilizadas cercas que não impeçam o trânsito de animais silvestres.
45 Viabilizar a melhoria e a implantação de infra-estrutura e equipamentos de uso
público especificados nas AEI, incluindo os previstos nos Programas de Concessão
e Terceirização.
 A melhoria e implantação de infra-estrutura e equipamentos de uso público
previstos nos contratos de Concessão e Terceirização serão de
responsabilidades dos concessionários e terceirizados, salvo nos termos em
contrário definidos nos contratos.
 A realização de melhorias ou implantação de infra-estrutura feita por
concessionários deverão atender as especificações do IBAMA, orientadas por
este Plano de Manejo.
•

Cooperação institucional
46 Gestionar junto à prefeitura do município de Cambará do Sul para o fechamento da
estrada Morro Agudo/Azulega (rodovia municipal que corta a porção oeste do
PNAS ligando a RS 429 a RS 020), possibilitando as ações previstas para a AEI
Morro Agudo (item Áreas Estratégicas Internas).
47 Desenvolver e implementar um Programa de Voluntariado para as Unidades,
respeitando a legislação vigente que trata do assunto.
48 Buscar parcerias com universidades para, possibilitar o estágio de estudantes.
 Os estágios deverão respeitar a legislação específica.
49 Buscar parcerias com ONG’s e instituições no intuito de trabalhar com pessoas
ligadas à área de Educação e informação Ambiental.
50 Articular a realização de intercâmbio ou troca de experiências com instituições de
pesquisa, governamentais e não-governamentais, e outras entidades ligadas a
áreas naturais protegidas.
50.1 Articular pesquisas nas linhas prioritárias definidas neste documento e
discutir a definição de outras linhas de pesquisa relevantes.
50.2 Articular a troca de experiências (cases) com entidades responsáveis por
outras
áreas
naturais
protegidas,
nacionais
e
internacionais,
preferencialmente as que tenham particularidades ou problemáticas
correspondentes as dos Parques.
51 Articular e estabelecer parcerias com instituições privadas , públicas e não
governamentais para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental,
conforme as AGGI 11 e 14.
52 Firmar parcerias com as Secretarias Estaduais da fazenda do RS e SC para
desenvolver atividades em conjunto da fiscalização (barreiras, etc) e adequação de
infra estrutura (resíduos, etc).
53 Estabelecer parceria com os órgãos governamentais nos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul para o desenvolvimento de atividades voltadas para
a fiscalização, prevenção e combate a incêndios e monitoramento.

4-97
54 Firmar parcerias com instituições de pesquisa, baseadas no modelo “time-sharing”,
onde a instituição investe em infra-estrutura e equipamentos, tendo como contra
partida o direito de utilização.
55 Viabilizar o estabelecimento de convênios e/ou parcerias para os serviços
especializados em salvamento, resgate e segurança dos visitantes.
 Estes convênios e/ou parcerias devem suprir a formação do Corpo Voluntário de
Resgate – CVR, mesmo em caráter temporário, e de outras unidades
operacionais julgadas pertinentes pela administração das Unidades quando da
implementação do presente Plano.
 Sugere-se aqui o estabelecimento de convênios e/ou parcerias com instituições
como: ABEA – <http://.www.abea.com.br> (Grupo Especializado em aventura);
GEAR – <http://.www.tegear.com.br> (Grupo Especializado em Altura e
Resgate); Academia 90º - <http://.www.angelfire.com/id/90graus/index.html>;
Montanhismus – <http://.www.montainvoices.com.br/montanhismus>; P.H.D.R –
Canoe
Brasil
Equidos
–
<http://.www.newphdr.vila.bol.com.br>;
<http://.www.canoe.com.br>; CESMONT – <http://.www.cesmont.hpg.com.br>;
BHC Aventuras – <http://.www.bhcaventuras.com.br>; COSMOS – atua no
Parque Estadual do Marumbi e são especialistas em resgaste em montanha.

c) Proteção e manejo
56 Planejar e implementar um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG) das
Unidades, com Banco de Dados único.
56.1 O Banco de Dados das Unidades incorporará as informações obtidas nos
programas de proteção e manejo, monitoramento, fiscalização, pesquisa,
visitação e interpretação e educação ambiental.
 O Banco de Dados das Unidades deverá estar integrado ao Sistema de
Informações de Unidades de Conservação (SIUC).
 A coleta de dados será georreferenciada, sempre que possível.
 As informações a serem incorporadas a este banco de dados incluem
aquelas indicadas nas AGGI deste item.
57 Elaborar um Banco de Dados único para os Parques.


Devem ser elaborados Bancos de Dados para cada programa (fiscalização,
prevenção e combate a incêndio, monitoramento e demais previstos neste
Plano) sendo estes relacionais com o Banco de Dados único dos Parques.

58 Gestionar junto ao IBAMA a incorporação do Banco de Dados dos Parques ao
SIUC.
 O Banco de Dados dos Parques e o do SIUC deverão ser relacionais.
•

Proteção
59 Sistematizar as informações obtidas pelos programas de fiscalização, prevenção e
combate a incêndios e monitoramento.
 Devem ser utilizados os formulários de campo no padrão existente
(DIREC/IBAMA).
 Os dados sistematizados devem ser incorporados ao Banco de Dados.
 Treinar pessoal dos Parques para o uso dos formulários de campo e do Banco
de Dados.
60 Planejar e implementar o sistema de fiscalização das Unidades (Figura 4.7.2).
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As estratégias adotadas no sistema de fiscalização devem ser integradas e
complementares.

60.1 Realizar sobrevôo semestral para patrulhamento aéreo das Unidades, Zona
de Amortecimento e Corredores Ecológicos (Figura 4.7.3) adjacentes, com
fotografias para foto-interpretação.


Esta estratégia deverá ser utilizada de forma integrada ao sistema de
Banco de Dados das Unidades – SIG.



A rota do sobrevôo deverá ser orientada pela espacialização apresentada
na figura 4.7-2.



Os pontos georreferenciados e fotografados levantados no sobrevôo
serão incorporados ao Banco de Dados.

60.2 Mobilizar equipes para vistoria em campo, orientadas a partir das
informações compiladas no Banco de Dados.
60.3 Realizar fiscalização e monitoramento com motocicletas no perímetro dos
Parques e na Zona de Amortecimento semanalmente, em dias irregulares,
utilizando os PIC’s como estruturas de apoio.


Esta estratégia deverá prever a utilização de duas motocicletas, uma
para a planície e outra para o planalto, e poderá ser realizada por
funcionário ou servidor conveniado.



Os funcionários e/ou servidores conveniados responsáveis pela
fiscalização de perímetro devem utilizar como equipamentos básicos:
binóculos, para cobrir o monitoramento de áreas inacessíveis, aparelho
de rádio-comunicação portátil e GPS.



As informações serão compiladas ao Banco de Dados.



Deverá ser estabelecida uma programação semanal para abranger toda
a área pré determinada para cada equipe, conforme a figura 4.7-2.



As atividades deverão ter início, preferencialmente, nas primeiras horas
da manhã, e se percorrerão as estradas e trilhas da área de
abrangência.



Os percursos a serem realizados serão determinados pelo coordenador
da fiscalização ou ao atendimento das denúncias.



As denúncias deverão comunicadas a coordenação da fiscalização.



Os PIC´s e Guaritas deverão ser utilizados como ponto de apoio e
repasse de informação à equipe de fiscalização das Unidades sempre
que necessário.



Na área situada na porção norte da Zona de Amortecimento, onde há
conexão entre a região da planície e encosta e o planalto através de
trilhas, a abrangência da fiscalização deverá ser coberta em sistema de
rodízio entre ambas as equipes , salvo denúncias ou informações que
justifiquem a quebra deste sistema.



Na planície e encosta sugere-se que sejam utilizados como bases fixas
o PIC Mampituba ou o PIC Rio do Boi, conforme a disponibilidade de
pessoal.



No planalto, sugere-se que sejam utilizados como bases fixas a Guarita
Camisas e o PIC Morro Agudo, conforme a disponibilidade de pessoal.

60.4 Realizar, quando necessário, a fiscalização a cavalo em locais estratégicos
(banhados, descida de serra, e áreas específicas julgadas necessárias pela
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equipe responsável e/ou administração dos Parques), a partir de denúncias
ou outras estratégias de fiscalização.


Esta estratégia deverá utilizar animais e equipamentos viabilizados
através de terceirização.



Estes animais deverão ser avaliados periodicamente por um veterinário .



Os animais deverão passar por um período mínimo de resguardo,
alimentando-se de ração (no mínimo por 3 dias) antes das ações de
fiscalização no interior das Unidades.

60.5 Manter e fortalecer, em parceria com a Companhia Polícia de Proteção
Ambiental de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a prática de
fiscalização nas Unidades e Zona de Amortecimento, a partir de denúncias ou
outras estratégias de fiscalização.


Deve ser utilizado estrategicamente os postos de ICMS do RS e SC, para
estabelecimento de barreiras.



Deve ser gestionada junto as Secretarias Estaduais da fazenda do RS e
SC parceria para desenvolver atividades em conjunto de fiscalização
(barreiras, etc).

60.6 Fortalecer
a
fiscalização
com
veículos
nas
porções
sul
(planalto/encosta/planície do cânion Faxinalzinho) e norte (planície/encosta
do cânion Churriado ao Macuco e planalto do cânion Fortaleza ao Macuco).


Esta estratégia servirá para fortalecer a fiscalização em áreas de
interesse para conservação e com grande suscetibilidade ambiental, fruto
de ameaças de origem antrópica.

60.7 Realizar a fiscalização e monitoramento do cânion Faxinalzinho (Figura 4.72), prevendo ações integradas entre o PIC Mampituba e a Guarita
Faxinalzinho.


Esta estratégia deverá realizar vigilância periódica nas entradas do
cânion pelo planalto e encosta.



A trilha de descida do cânion Faxinalzinho (Figura 4.7-2) deverá ser
percorrida periodicamente.



As atividades deverão se concentrar nos períodos de maior incidência de
caça (outono e inverno).

60.8 Planejar e implantar o sistema de fiscalização dos setores de uso público,
priorizando áreas com maior fluxo de visitantes e com maior vulnerabilidade
ambiental. ( AEI Itaimbézinho, Morro agudo, Borda dos Cânions e Fortaleza)


As trilhas auto-guiadas
funcionários dos Parques.



Nas trilhas guiadas a fiscalização e o monitoramento serão realizados
pelos funcionários dos Parques, com apoio dos condutores (guias).



Esta estratégia deverá seguir proposta espacializada na figura 4.7-2
abrangendo as áreas a partir dos PIC´s e outros postos de apoio das
Unidades.



Na AEI Borda dos Cânions, a qual não possui PIC ou postos de apoio
adjacentes, deverão ser previstas ações conjuntas entre os PIC´s Morro
Agudo e Fortaleza (este será substituído pelo PIC Fazenda Fortaleza),
utilizando a Estrada de Serviços do Malacara.

serão fiscalizadas e

monitoradas

pelos

60.9 Utilizar as torres de observação de incêndio para as atividades de fiscalização
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Nas áreas onde ocorrem atividades de uso público situados entre e/ou
adjacente às torres de observação de incêndios, já implantadas ou com
implantação prevista pelo presente Plano, deverão ser previstas ações
periódicas de fiscalização e monitoramento com binóculos, utilizando
estas torres como base de observação.

61 Elaborar e implantar o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do
PNAS e PNSG.(Figura 4.7-4)
61.1 Elaborar um Banco de Dados histórico-estatístico sobre a incidência de
incêndios nos Parques e seu entorno, que contemple: datas das ocorrências;
áreas afetadas; tipo de formação vegetal; topográfica; causas; tipologias de
incêndio; modo de detecção, combate e extinção empregados; efetivo e
aparato utilizados; condições climáticas diárias (nebulosidade, precipitação,
umidade relativa do ar, pressão, entre outras).
 Este Banco de Dados fará parte do Banco de Dados dos Parques (AGGI
57).
 A coleta de dados climáticos deverá ser diária.
 Todas as informações do Relatório de Ocorrência de Incêndios (ROI)
deverão ser incluídos no banco de dados.
 A alimentação de dados deverá ser periódica.
62 Definir um encarregado, sob a coordenação geral do Chefe das UC, para implantar
o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais nos Parques do quadro
de funcionários do IBAMA (setor técnico).
62.1 Elaborar um programa de educação que contemple as peculiaridades
econômicas, sociais e culturais das comunidades de entorno e dos visitantes,
como também as particularidades das legislações estaduais e municipais,
uma vez que os Parques apresentam pelo menos duas áreas de influência
cultural bastante diversas, a do planalto das encostas e planície, que
correspondem, respectivamente, aos Estados do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina, e possuem legislações distintas quanto ao uso do fogo.
 O programa de educação ambiental voltado para a prevenção de
incêndios florestais deverá apresentar duas linhas: uma direcionada aos
visitantes dos Parques e outra às comunidades do entorno.
 Material didático deverá ser elaborado para este fim.
 As comunidades do entorno deverão ser visitadas semestralmente, antes
e após a época de maior risco a incêndios, objetivando a aplicação do
programa de educação ambiental voltado para a prevenção de incêndios
florestais.
 Estas atividades deverão estar integradas no programa de educação
ambiental .
62.2 Realizar estudo de viabilidade de abertura de vias de acesso a áreas e
isoladas dos Parques para otimizar o combate a incêndios (Figura 4.7-4)
 No caso de abertura de vias de acesso, estas deverão ser planejadas para
servirem de barreiras (aceiros) permanentes contra o avanço do fogo.
 A definição da necessidade e viabilidade de abertura de vias de acesso
será pautada sobre a base de estudo do mapa de vegetação e uso do solo
e seu relatório analítico, do mapa de recursos hídricos e seu relatório
analítico e da base cartográfica, partes integrantes dos estudos do
diagnóstico dos Parques e análise em campo.
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 Para a definição do traçado das vias a serem criadas deverão ser
consideradas: a integração com a estratégia de monitoramento e
fiscalização; e a significância ambiental da área e sua suscetibilidade.
 As vias deverão ser utilizadas apenas para o combate a incêndios,
fiscalização, monitoramento, e pesquisa.
62.3 Levantar os mananciais (além dos já identificados na (Figura 4.7-4) que
apresentem potencial para abastecimento de viaturas e mesmo de
aeronaves.
 Para o levantamento dos mananciais dos Parques e do entorno deverão
ser consideradas a perenidade, a acessibilidade e a capacidade de
abastecimento dos mesmos.
 Para os mananciais presentes no entorno deve-se firmar com os
proprietários, quando for o caso, um termo de cooperação.
62.4 Complementar o mapa (Figura 4.7-4) contendo os mananciais e a
capacidade específica de cada um, a acessibilidade (rotas), nome dos
proprietários (quando localizados no entorno), a posição das torres de
observação, as infra estruturas e equipamentos existentes nos Parques.
62.5 Levantar os acessos (além dos já identificados na (Figura 4.7-4) a serem
utilizados como rotas nos Parques e no entorno.
 Os acessos deverão ser classificados quanto ao tipo de viatura. Estes
suportam: Nível 1 - Todos os tipos de veículos; Nível 2 - Apenas veículos
tracionados; e Nível 3 - não possibilitam o tráfego de veículos.
 Quando os acessos no entorno forem em áreas de terceiros, deve-se
firmar com os proprietários, quando for o caso, um termo de cooperação.
 As informações deverão ser adicionadas ao mapa (Figura 4.7-4).
62.6 Implantar 03 (três) torres de vigilância e observação, com pequena infraestrutura de apoio no PNSG (Figura 4.7-4).
 A localização para a implantação das torres deverá levar em conta a
intercessão da distância de visada (aproximadamente um raio de 6 km)
para uma torre de 10m, a presença de uso público na área, a elevação da
área para garantir uma boa visibilidade, a proximidade com outras
estruturas, a extensão de campos naturais e a conectividade destes com
áreas externas às unidades e as condições de acesso. A Figura 4.7-4
sugere o posicionamento das torres a serem instaladas no PNSG.
 A infra-estrutura de apoio é composta de um sanitário ecológico que será
utilizado durante o período de maior ocorrência de incêndios (entre os dias
15 de junho ao dia 15 de outubro).
 As torres devem ter a plataforma de observação com dimensões de no
máximo 2x2m (4m2).
 Entre o período de 15 de Julho a 15 de Outubro ,à partir do grau de
periculosidade médio indicado pelo índice de Monte Alegre, todas as torres
deverão entrar em atividade.
 Nestas condições as torres devem operar com fiscalização em turno
completo (24h).
 Os operadores das torres deverão ser devidamente treinados para o
serviço e , se possível, com bom conhecimento da região.
 Os operadores das torres deverão ser do quadro de brigadistas treinados
pelo PREVFOGO que atendem aos Parques.
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 As torres devem estar equipadas com sistema de rádio comunicação e
com goniômetros (geralmente fornecido pelo fabricante das torres).
 Os goniômetros (medidor de ângulos horizontais) serão instalados nas
torres com o zero voltado para o norte magnético.
 Deverão ser instalados pára-raios nas torres novas (geralmente fornecido
pelo fabricante das torres).
 Deverão ser feitas verificações e manutenção periódicas dos para raios
(anual).
62.7 Realizar estimativa de risco de incêndio, baseada na fórmula de Monte Alegre,
que irá determinar a necessidade de prontidão e alerta tanto para o pessoal do
Parque quanto, e principalmente, para os visitantes e proprietários de áreas do
entorno, tendo em vista a inserção dessas pessoas no programa de proteção.
 Para tal estimativa a fórmula utilizada para cálculo do índice de perigo diário
de incêndio, é a seguinte:
n
FMA = 100 ∑ (100/H)
i=1
Na Fórmula de Monte Alegre (FMA), H = a umidade relativa do ar em
porcentagem medida diariamente; n = o número de dias sem chuva .
Obtido o índice com a equação, classifica-se no quadro abaixo para verificar
o grau de risco
Quadro 4.7-3: Graus de Risco

VALOR DO ÍNDICE

GRAU DE RISCO

Até 1,0

NULO

de 1,3 a 3,0

PEQUENO

de 3,1 a 8,0

MÉDIO

de 8,1 a 20,0

ALTO

Maior que 20,0

EXTREMO

Fonte: ESALQ
Os dados meteorológicos deverão ser coletados diariamente as 13:00h.

62.8 Implantar relógios de risco de incêndio.


Os relógios serão instalados nas portarias, no Centro de Visitante, nos
Centros de Apoio, nos PICs e nos principais acessos aos Parques (Figura
4.7-4).



Os relógios serão ajustados diariamente.



Os relógios devem sofrer manutenção periódica.



Deverá ser
encarregado
diariamente,
implantação
Florestais.

designado um funcionário do quadro técnico, que ficará
de compilar os dados climáticos e definir o risco de incêndio
além da execução das outras ações necessárias para a
e gestão do plano de Prevenção e Combate a Incêndios

62.9 Implantar bases de apoio nos Parques.
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As bases de apoio e as operações serão coordenadas pelo do sistema , que
estará lotado no PIC Morro Agudo.



Deverão ser implantadas duas bases de apoio, uma no PIC Morro Agudo no
PNAS e outra no PIC Fortaleza no PNSA.



Na base de apoio, no Fortaleza ,deverá ser designada uma pessoa para a
interlocução entre a coordenação ,as torres e as equipes de brigadistas.



As centrais deverão receber as informações das torres e de denúncias
(através da linha disponibilizada para a população) e coordenarem as ações
de mobilização para o combate a incêndios.



Deverão ser implantados nas duas centrais de comunicação, mapas na
escala de 1:50.000, contendo as informações já mencionadas acrescidas de
rosas dos ventos centradas nas localizações das torres. Estes mapas
deverão ser fixados sobre uma chapa metálica. Nos pontos de localização
das torres sairá um cordão com pequena peça imantada na extremidade
para se tirar as coordenadas correspondentes às direções das fumaças.



As bases de apoio deverão orientar as equipes de brigadistas quanto ao
local e equipamentos a serem utilizados no combate a incêndios.



O detalhamento das bases de apoio estarão descritos nos AEI Morro Agudo
e Fortaleza.



Determinar no quadro técnico um encarregado para implementar o sistema
sob a coordenação do chefe dos Parques.



Será de responsabilidade do coordenador o preenchimento do relatório de
ocorrência de incêndios.

62.10 Formalizar termo de cooperação para prevenção e combate a incêndios com o
Corpo de Bombeiros dos estados do RS e SC, a CPPA, a Brigada de Proteção
Ambiental, Prefeituras dos municípios do entorno, empresas e instituições da
sociedade civil organizada.


Deverão ser levantadas as informações sobre equipamentos e pessoal
disponíveis em cada instituição.

62.11 Elaborar conjuntamente com parcerias um Plano de Chamada para situações
em que as ocorrências superem o poder operacional do efetivo dos Parques, a
fim de institucionalizar e consolidar a cultura de cooperação técnica e
operacional.


O Plano de Chamada deverá apresentar escalonamento baseado na
dimensão da ocorrência, proximidade da instituição parceira da ocorrência.

62.12 Formar grupos de brigadistas voluntários através de cursos periódicos aplicados
pelo PREVFOGO, a fim de proporcionar o duplo benefício de aumentar o
contingente destes e, ao mesmo tempo, formar multiplicadores na área de
proteção contra incêndios.


Os grupos de brigadistas voluntários deverão ser criados nos municípios de
Cambará do Sul e Praia Grande.

62.13 Treinar através do PREVFOGO 35 brigadistas no mês de maio para atenderem
aos Parques, mantendo-os principalmente entre os dias 15 de junho ao dia 15
de outubro.
62.14 Formar e equipar as equipes de brigadistas


As equipes de brigadistas deverão ser distribuídas entre o PNSG
(temporariamente no PIC Fortaleza e posteriormente na Fazenda Fortaleza)
e no PNAS (nas instalações do Morro Agudo).
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Deverão ser montadas equipes de 07 brigadistas com escala e
remanejamento adaptados às demandas geradas pelo “risco de incêndio”,
baseadas na fórmula de Monte Alegre, que irá determinar a necessidade de
prontidão e alerta.



As equipes de brigadistas serão coordenadas através das bases de apoio.



As equipes de brigadistas deverão estar equipadas e serem responsáveis
pelo equipamento individual de segurança e combate a incêndios:

Quadro 4.7-4: Equipamento individual de segurança

EQUIPAMENTO
Facão
Cantil
Capacete
Óculos
Máscara c/fltro
Máscara simples
Botas
Gandolas
Meias
Cinto
Calças
Camisas
Camisetas
Mochilas
Luvas
Lanternas


As equipes serão sempre coordenadas por um chefe em campo, que além
de combater o incêndio será responsável pelo equipamento de combate e
logística:

Quadro 4.7-5: Equipamento de combate e logística

EQUIPAMENTO
Bomba Costal rígida
Bomba Costal flexível
Abafadores
Foice
Machado
Pá de corte
Enxada
Rádio Portátil
Pinga fogo
Binóculos
Garrafa térmica 3 litro
GPS

62.15 Adquirir os equipamentos sugeridos no quadro 4.7-6, após realização de novo
inventário dos equipamentos existentes nos Parques.


Os equipamentos adquiridos poderão ser utilizados para cobrir as
necessidades dos programas de monitoramento e fiscalização fora do
período de maior incidência de incêndios (15 de junho ao dia 15 de
outubro).
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Após a formação dos brigadistas voluntários deverão ser adquiridos
equipamentos complementares para suprir as necessidades destes.
O qaudro abaixo apresenta os equipamentos para prevenção e combate a
incêndios existentes e necessários.
Quadro 4.7-6: equipamentos para prevenção e combate a incêndios
existentes e necessários

EQUIPAMENTOS
Trator 4 x 4
Grade aradora
Concha
Lâmina
Pick – up 4 x 4, cab., c/rádio de
comunicação e autotraque
Carro Pipa rebocável
Motor bomba Sthil
Bomba Costal rígida
Bomba Costal flexível
Gerador 2,5 kwa
Abafadores
Foice
Machado
Pá de Corte
Enxada
Torre de Observação
Goniômetro
Rádio Portátil
Rádio Fixo
Facão
Cantil
Capacete
Óculos
Máscara c/fltro
Máscara simples
Botas
Meias
Cinto
Calças
Camisas
Camisetas
Gandolas
Pinga fogo
Mochilas
Binóculos
Luvas
Garafa térmica 3 litro
Lanternas
GPS

QUANTIDADE
Existente
Necessário
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
05
06
01
21
03
05
04
06
03
00
02
00
08
30
19
30
02
00
21
00
21
15
10
00
06
00
00
02
15
00
16
00

02
02
15
00
02
40
15
12
17
17
06
06
08
01
36
40
35
35
10
35
35
02
35
35
75
75
35
02
35
06
35
10
35
02

62.16 Implantar no PNSG (temporariamente no PIC Fortaleza e posteriormente na
Fazenda Fortaleza) e PNAS (no Morro Agudo) infra-estrutura para acomodação
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dos equipamentos e equipes durante o período de maior possibilidade de
ocorrência de fogo (15 de junho ao dia 15 de outubro).


O detalhamento das infra-estruturas estão nas AEI Morro Agudo e Fortaleza

62.17 Disponibilizar e divulgar a linha telefônica para comunicação, dúvidas e
denúncias nas áreas de entorno, a fim de inserir a comunidade no processo de
proteção, e, também, de educação contra incêndios florestais, conforme a
AGGE 34.
62.18 Incorporar todas as informações e ações propostas em um documento
denominado Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do PNAS
e PNSG.
63 Realizar avaliação de impactos ambientais e paisagísticos dos projetos para
construção de estruturas físicas no interior das Unidades, incluindo aquelas previstas
no item AEI.


A DIREC definirá o nível de profundidade da avaliação dos impactos que deve ser
proporcional a magnitude da intervenção, a intensidade do seu futuro uso e a
suscetibilidade do ambiente em que as estruturas físicas serão implantadas.

64 Capacitar os servidores, funcionários conveniados e condutores para prestar
atendimento de primeiros socorros aos visitantes e pesquisadores
64.1 Elaborar guia de procedimentos contendo informações necessárias para a
segurança dos visitantes, pesquisadores e funcionários.
64.2 Organizar cursos de treinamento sobre primeiros socorros, periodicamente.
 Os custos para a capacitação de concessionários e terceirizados devem ficar
a cargo dos mesmos, conforme contratos de Concessão e Terceirização.
64.3 Viabilizar a aquisição de material necessário para atendimento de primeiros
socorros.
65 Promover, através de parcerias, a formação e capacitação de um Corpo Voluntário de
Resgate - CVR - para atender às necessidades das Unidades.
65.1 Incentivar e promover, através de parcerias, a realização de treinamentos
periódicos, a aquisição e adequação de equipamentos (macas e cabos) para
resgate aéreo, bem como a formação de equipe para tais procedimentos.
65.2 Incentivar e promover, através de parcerias, a realização de treinamentos
periódicos, aquisição e adequação de equipamentos para resgate vertical, bem
como a formação de equipe voluntária organizada e capacitada para tais
procedimentos.
65.3 Realizar parcerias para cooperação técnica para controle, fiscalização e
monitoramento das práticas de esportes de aventura.
 Propõe-se que seja incorporado ao valor do ingresso das atividades voltadas
aos esportes de aventura, um percentual para cobrir despesas de
manutenção, preferencialmente de trilhas, vias e acessos, aquisição de
equipamentos de emergência médica e resgate.
66 Elaborar sistema de informação para acompanhamento e divulgação das condições
meteorológicas nas Unidades e cabeceiras dos rios.


Este sistema deverá subsidiar o manejo das trilhas no interior dos cânions e a
prevenção e controle de incêndios.



Especial atenção deverá ser dada com relação a:
- Períodos com maior média mensal de precipitação de chuvas, compreendendo
a segunda quinzena de agosto à primeira quinzena de outubro, e dezembro a
fevereiro.

4-110

- Períodos de maior incidência de nevoeiro, compreendendo principalmente os
meses de abril a agosto.
67 Fechar temporariamente qualquer atrativo das Unidades quando existir indícios de
risco eminente ao visitante ou aos Parques ocasionado por condições climáticas ou
outras causas naturais e/ou antrópicas.


Em relação às condições climáticas, especial atuação deverá ser considerada no
que se refere a:
- Precipitação de chuva nas Unidades e nas cabeceiras dos rios baseada nas
previsões meteorológicas e no índice acumulado nos períodos anteriores.
- Incidência de nevoeiros baseada tanto nas médias mensais já estabelecidas
quanto na previsão meteorológica.

68 Criar um sistema de segurança e monitoramento de descidas aos cânions e em trilhas
de longa duração.


Os grupos que desenvolverem atividades no interior dos cânions devem estar
aparelhados com rádio transmissor ligado à faixa de rádio padrão ou a utilizada
pela comunicação interna dos Parques.



Os equipamentos devem ser de propriedade dos visitantes ou fornecidos pela
concessionária ou terceirizado.



O sistema definirá pontos de controle no início e final dos roteiros.



Este sistema deve prever contato com proprietários de terras adjacentes aos
atrativos para visando sua incorporação ao mesmo.



O sistema deve levar em conta a capacidade de carga e o tempo necessário para
o desenvolvimento da atividade determinados por estudos específicos (serão
utilizados inicialmente o tempo de realização e a capacidade suporte definidos no
item AEI).



O sistema deve compor uma relação contínua e amistoso com atores sociais do
entorno estimulando-os a oferecerem pequenos serviços de apoio as atividades
de uso público (alternativas de incremento de renda).

69 Rever os projetos existentes para instalação de lixeiras e implantar sistema eficiente
de coleta de lixo nas Unidades.

•



Deverá ser prevista a implantação de lixeiras que evitem o acesso de animais
silvestres nas áreas indicadas nas AEI.



As lixeiras deverão ser colocadas no início e/ou fim das trilhas.



As lixeiras deverão ser apropriadas para a coleta seletiva.



Deverão ser fornecidos sacos de lixo para os visitantes que utilizarem as trilhas
longas (da Travessia da Borda, do Malacara, travessia do Fortaleza) e praticarem
o canionismo.



O sistema de coleta de lixo deverá considerar: a quantidade de visitantes e a
freqüência das atividades (p.ex. canionismo no Malacara em comparação com a
Trilha do Cotovelo).



A destinação do lixo nos municípios do entorno deverá ser conforme AGGE 2.

Manejo

70 Elaborar e implantar programa de controle e manejo de espécies animais e vegetais
exóticas nos Parques.
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A implantação do programa de controle e manejo de espécies exóticas estará
condicionada às áreas cuja situação fundiária tenha sido resolvida plenamente, e
naquelas em regularização nos imóveis rurais com provas de titulação por
registro.



Nas demais áreas, a administração dos Parques deverá fazer gestão junto aos
proprietários no sentido de orientar os procedimentos e condicionantes para
executar a erradicação dos plantios ocorrentes de exóticas, bem como coibir o
cultivo de espécies exóticas consideradas invasoras, promovendo o controle da
contaminação dos plantios estabelecidos em áreas dos Parques.



Deverá se buscar, através de troca de experiências com outras UC nacionais e
internacionais,ONGs e instituições de pesquisa soluções para a erradicação de
espécies exóticas.

70.1 Criar um sistema de controle e monitoramento de contaminação por espécies
exóticas.
 O mapa de vegetação e uso do solo deverá ser detalhado , considerando as
áreas que apresentam contaminação biológica ou risco. Este sistema deve
prever a avaliação semestral às áreas identificadas como áreas
contaminadas ou de risco.
 As estratégias estabelecidas deverão estar integradas ao sistema de
proteção, utilizando os fiscais para a identificação e monitoramento de focos
de espécies exóticas.
 As vistorias deverão ser realizadas por técnicos capacitados para
identificação das espécies exóticas.
 As informações deverão ser georreferenciais.
 Os dados obtidos deverão alimentar o Banco de Dados das Unidades - SIG
(AGGI 57).
70.2 Eradicar os focos populacionais de tojo Ulex europaeus no interior dos Parques
nos pontos identificados pelo diagnóstico da AER ou outros estudos.


Deverão ser usadas as técnicas existentes que apresentem comprovada
eficiência frente à extrema agressividade de dispersão e resistência da
espécie (p. ex. extração com raiz e queima).



O material extraído deverá ser incinerado adequadamente fora dos limites
dos Parques.

70.3 Erradicar as espécies arbóreas exóticas invasoras identificadas no interior dos
Parques (uva-do-japão Hovenia dulcis, nêspera Eryobotrya japonica, eucalipto
Eucalyptus spp, cinamomo Melia azedarach e Pinnus spp) através de corte
simples do fuste ou extração com raiz quando se tratar de plântulas.


As áreas aonde forem efetuados cortes ou extração deverão ser
monitoradas semestralmente para averiguar o processo de regeneração.



No caso, de Eucalyptus spp, deve ser efetuado o controle da rebrota.



O material resultante de corte e/ou extração deve ser retirado para fora dos
limites dos Parques.

70.4 Erradicar as espécies herbáceas exóticas invasoras identificadas no interior dos
Parques (lírio-do-brejo Hedychium coronarium e maria-sem-vergonha Impatiens
balsamina) através de remoção total da cobertura vegetal formada pelos
indivíduos destas espécies, incluindo raízes e rizomas.


Os locais onde for efetuada a erradicação deverão ser monitorados
semestralmente para acompanhar o processo de regeneração.
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70.5 Adotar os seguintes procedimentos para as intervenções de qualquer gênero
sobre as espécies Pinus sp., Eucalyptus sp. e/ ou demais exóticas comerciais,
no interior dos Parques, em áreas de propriedades com situação fundiária
definida ou a ser regularizada.


As operações de retirada de espécies florestais (árvores e demais
espécimes vegetais de porte), quando do abate e remoção do material
lenhoso, não poderão causar intervenções nos banhados, turfeiras, cursos
d'água e /ou florestas nativas em qualquer estágio vegetativo, somente
sendo permitidas em caso de total impossibilidade de direcionamento dos
troncos e de acesso e manuseio dos maquinários.



Nas áreas não regularizadas deverão ser obtidas as autorizações de corte
junto ao IBAMA.



Todo o lixo, peças de maquinaria, pneus, recipientes plásticos, etc, ou seja,
todos e quaisquer resíduos, recicláveis ou não, deverão ser removidos da
área, assim como restos de óleos lubrificantes e derivados.



Os resíduos sólidos deverão ser adequadamente depositados nos locais
estabelecidos pelas prefeituras dos municípios do entorno.



Os cursos de água que cortam os caminhos e vias de acessos aos
florestamentos a serem explorados terão cuidados especiais, não podendo
ser desviados artificialmente do leito original nem aterrados para elevação
do nível da estrada, de modo a causar o constrangimento do livre fluxo das
águas.



Nos acessos que atravessem segmentos de drenagem natural, deverão ser
implantados sistemas de drenagem que garantam o fluxo hídrico e
permitam a passagem do maquinário.



Os cascalhos e demais materiais granulares de empréstimo para uso ao
melhoramento e reforço dos leitos das estradas e caminhos não
pavimentados de acesso aos florestamentos, deverão ser extraídos em
áreas fora dos parques, em jazidas devidamente licenciadas pelo órgão
ambiental.



As estradas e acessos feitos para a exploração destas áreas florestadas
devem ser recuperadas considerando-se principalmente a recomposição do
ambiente.



Sob nenhuma hipótese será admitida a utilização de fogo para a limpeza
dos resíduos florestais oriundos desta exploração ou de anteriores.



Os resíduos florestais oriundos do pós-corte dos plantios de exóticas,
autorizados para exploração florestal, poderão ser removidos das áreas
mediante prévia análise do IBAMA, caso a caso, considerando os impactos
suplementares, decorrida as intervenções comerciais diretas, e
considerando a topografia, perdas de sedimentos por erosão, fuga de
macronutrientes pela retirada das copas, galhos e ramos, e a
vulnerabilidade dos sítios biológicos.



A exploração destes florestamentos deverá ser acompanhada e vistoriada
por técnico capacitado das Unidades ou do IBAMA, o qual fará as
recomendações para a condução dessa atividade.

70.6 Erradicar javalis, porcos asselvajados e outros animais domésticos e exóticos do
interior do PNAS e do PNSG.



Todo o gado e outras espécies domésticas presentes nos Parques deverão
ser retirados após a regularização fundiária.
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O gado deverá ser mantido fora das áreas dos Parques, que estão sobre
domínio do IBAMA, através de utilização de cercas.



As cercas deverão ser conferidas periodicamente.



Deverão ser levantadas e mapeadas as ocorrências de fauna exótica nos
Parques e as ocorrências de javalis e porcos asselvajados no entorno das
Unidades.



O levantamento deverá registrar a presença de fauna exótica (observação
direta ou presença de vestígios); ataques a plantações, criações ou
pessoas; abates; capturas; etc.



Deverá ser feita comunicação com os proprietários do entorno e das
propriedades ainda sem solução fundiária nos Parques, objetivando montar
uma rede de informações sobre a fauna exótica (principalmente quanto aos
javalis e porcos asselvajados).



Deverá ser divulgado o número telefônico,já mencionado nos programas de
fiscalização e combate a incêndios para a comunidade do entorno,
objetivando registrar as ocorrências.



Todas as informações deverão ser incorporadas ao Banco de Dados das
Unidades (AGGI 57).



Deverá ser elaborada estratégia de captura e/ou abate de javalis e porcos
asselvajados.



A estratégia de captura e/ou abate deverá considerar a utilização de
caçadores (cadastrados e autorizados pelo IBAMA), armadilhas e cevas
(com alimento ou fêmeas no período de cio).



Os javalis e porcos asselvajados capturados deverão ser abatidos e
descartados para a alimentação (as carcaças deverão ser enterradas).



Deverá ser monitorada a ocorrência de espécies exóticas nos Parques.

f) Pesquisa e monitoramento
•

Pesquisa

71 Criar e divulgar uma política de incentivos/atração para desenvolvimento de pesquisas
científicas prioritárias nos Parques, em consonância com a missão e visão definidas
no presente Plano, envolvendo o fornecimento de: Infra-estrutura, apoio logístico,
integração de dados, etc.
71.1 mplantar bianualmente um seminário de pesquisadores para analisar os
resultados e definir as prioridades para as pesquisas.
 A definição de pesquisas prioritárias às Unidades deverá contar com a
participação de pesquisadores com experiência na área dos Parques e
entorno e especialistas convidados. Nesta definição deverão ser
considerados os aspectos científicos, mas também e, fundamentalmente, os
de ordem prática e objetiva para a geração de subsídio à gestão das UC.
72 Assegurar parceria com os pesquisadores que desenvolverem pesquisas na área dos
Parques para envolvimento em atividades e disponibilização de informações para
programas de: divulgação científica (palestras, conteúdo para mídia de divulgação
científica, etc); monitoramento (desenvolvimento de metodologias, fornecimento de
dados, etc) e educação ambiental (palestras, cursos, material impresso, etc).


Deve-se buscar promover, no início e no fim de cada pesquisa, juntamente com a
instituição e/ou o pesquisador responsável, palestra de esclarecimentos sobre os
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objetivos, a importância e os resultados da pesquisa, dirigida à equipe dos
Parques, fiscais e comunidades do entorno.


Os pesquisadores e/ou instituições deverão disponibilizar cópia dos relatórios
parciais e finais das pesquisas desenvolvidas para arquivamento nos Parques.



Os pesquisadores e/ou instituições deverão disponibilizar resumo executivo da
pesquisa, em linguagem jornalística, para ser utilizado em programas de
divulgação e de educação e informação ambiental para visitantes e comunidades
do entorno.

73 Incentivar a realização de estudos e pesquisas prioritárias de levantamento e de
ecologia das espécies da flora dos Parques.
 Estes estudos devem estar em consonância com a missão e visão definidas no
presente Plano, e devem priorizar as espécies raras, endêmicas, ameaçadas ou
espécies-chave ou estar de acordo com as sugestões de pesquisa elencadas pelos
pesquisadores da Avaliação Ecológica Rápida (em anexo).
73.1 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional dos
Campos Secos e Campos Rupestres no interior dos Parques e no entorno
imediato,dando atenção às espécies endêmicas existentes e priorizando as
regiões do Planalto.
73.2 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional em
Campos Turfosos dentro dos Parques, por serem áreas de grande
singularidade, de saturação hídrica e alta acidez (focar as pesquisas
principalmente na área do Banhado Grande).
73.3 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional da
Vegetação Rupícola no interior dos Parques, por ser uma área de grande
singularidade e ter espécies endêmicas em seu interior adaptadas às condições
edáficas.
73.4 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional nas
formações florestais da Floresta Ombrófila Mista e Floresta Nebular no interior
dos Parques e entorno imediato, por terem grande número de espécies
endêmicas e ameaçadas de extinção.
73.5 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional das
formações florestais da Floresta Ombrófila Densa no interior dos Parques e
entorno imediato, por serem ambientes de alta riqueza e diversidade florística,
com grande número de espécies de fauna, nas áreas de altitudes entre 400 e
500 m.
74 Realizar estudos que visem a dinâmica populacional e a identificação espacial das
principais populações de Pinus spp., tojo Ulex europaeus, uva-do-japão Hovenia
dulcis e outras possíveis espécies vegetais exóticas com potencial invasor, para
controle da contaminação biológica, nas áreas campestres.
75 Incentivar a realização de estudos e pesquisas prioritárias de levantamento e de
ecologia das espécies da fauna dos Parques.


Estes estudos devem estar em consonância com a missão e a visão definidas no
presente Plano, priorizar as espécies raras, endêmicas, ameaçadas ou espécieschave e, ainda, estar de acordo com as sugestões de pesquisa elencadas pelos
pesquisadores da Avaliação Ecológica Rápida (em anexo).

75.1 Realizar análise ecológica das espécies de anfíbios e determinação dos seus
padrões de distribuição considerando: 1) a determinação da composição da
fauna no Parque e seu entorno; (2) a distribuição de cada espécie; (3) os
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períodos do ano em que estão em atividade; e (4) as espécies de alta relevância
ecológica (raras e ou ameaçadas).
75.2 Levantar a composição e determinação dos sítios de ocupação das espécies de
anfíbios anuros no Banhado Grande considerando: (1) a composição desta
fauna; (2) os padrões de distribuição de cada espécie; (3) os parâmetros físicos
e químicos do ar e da água;(4) o Estudo de Microambientes; e (5) os padrões
climáticos e padrões de atividade.
75.3 Avaliar a integridade dos ambientes aquáticos com base nas espécies de
anfíbios com potencial bioindicador considerando: (1) a identificação dos
principais ambientes aquáticos; (2) o levantamento da anurofauna de alta
relevância ecológica (raras, vulneráveis e/ou ameaçadas);(3) a correlação entre
as espécies e as formações vegetais locais; e (4) os impactos ambientais.
75.4 Realizar o levantamento completo da avifauna terrestre e aquática do Parques,
considerando no mínimo dois ciclos sazonais completos (período de 2 anos).
75.5 Proceder ao estudo da comunidade de aves de ambientes de campo seco e de
campo turfoso situados no Planalto dos Campos Gerais, notadamente na região
do Banhado Grande.
75.6 Proceder ao estudo da biologia básica (alimentação, ambientes de ocorrência,
locais de abrigo, interrelações com animais e plantas e comportamento
reprodutivo) de espécies ameaçadas de extinção, migratórias e endêmicas que
ocorrem nos Parques, tais como o papagaio-charão Amazona pretrei, o
papagaio-do-peito-roxo Amazona vinacea, o pássaro-preto-de-veste-amarela
Xanthopsar flavus, o pedreiro Cinclodes pabsti e o macuquinho-da-várzea
Scytalopus iraiensis.
75.7 Determinar o status local das espécies raras e ameaçadas de extinção que
ocorrem nos Parques.
75.8 Levantar e determinar a abundância de mamíferos ameaçados na área dos
Parques e entorno considerando: (1) a identificação de seus locais de
ocorrência; e (2) a quantificação e monitoramento da abundância e tendência
populacional, por possuir baixa densidade, do Puma, do Lobo-Guará, do Veado–
Campeiro, da Paca e do Veado-Bororó, no interior dos Parques e entorno.
75.9 Mapear as áreas de ocorrência do lobo-guará para repovoamento dos Parques
considerando: (1) áreas com relitos de lobo-guará no entorno; e (2)
conectividade com outras áreas dos Parques.
76 Desenvolver pesquisas nas áreas de geologia, geomorfologia e pedologia.
76.1 Pesquisar e mapear as áreas sujeitas a desmoronamento e/ou deslizamento.
76.2 Pesquisar e mapear o solo dos Parques considerando: composição;
profundidade; permeabilidade; riqueza em matéria orgânica (realizar
comparação entre campos manejados com fogo e aqueles onde não é mais
realizada esta prática); etc.
76.3 Pesquisar a relação e distribuição da pedologia com as formações de campos e
turfeiras nas áreas dos Parques.
76.4 Pesquisar o processo evolutivo dos cânions, voltado para o planejamento em
longo prazo (20, 30, 50 anos) dos Parques.
77 Desenvolver pesquisas em hidrografia e hidrologia.
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77.1 Desenvolver pesquisas hidrográficas nas micro-bacias dos rios Camisas e
Camarinhas nas áreas dos Parques e entorno próximo.
77.2 Desenvolver pesquisas sobre o sistema de drenagem e realimentação de
lençóis freáticos (concentrar foco nas áreas de turfeiras).
77.3 Desenvolver pesquisas de qualidade de água nas micro-bacias dos rios
Camisas e Camarinhas na área dos Parques e entorno próximo.
77.4 Desenvolver pesquisa de qualidade de águas superficiais e lençóis freáticos
junto ao Centro de Visitantes, Centro de Apoio, PICs, Portarias e
estacionamentos.
 Deverão ser considerados como os principais indicadores de poluição a
serem pesquisados, aqueles relacionados com: atividades antrópicas e
animais (coliformes fecais, nitratos, nitritos, amônia,etc); agricultura (presença
de agrotóxicos) e máquinas e equipamentos (graxas e óleos).
78 Desenvolver pesquisas experimentais sobre o comportamento do fogo nos campos
naturais do planalto em áreas fora das Unidades.
 Deverão ser firmados termos de cooperação com proprietários de campos para o
desenvolvimento das pesquisas.
 As pesquisas deverão ser autorizadas pelo IBAMA, SEMA e FEPAM.
 Os experimentos deverão ser acompanhados pelos brigadistas dos Parques.
 Os experimentos deverão ocorrer entre 15 de junho e 15 de outubro.
 Deverão ser tomados
experimentos.

cuidados

preventivos

contra

incêndios

antes

dos

 As pesquisas deverão observar: o comportamento do fogo em áreas manejadas
periodicamente e em áreas onde esta prática não ocorre há anos; a quantidade de
biomassa e sua relação com a dimensão do incêndio, a capacidade de
regeneração; a diversidade de espécies nas duas condições, antes e depois do
experimento; o potencial de penetração em áreas florestadas nas duas situações;
etc.
79 Desenvolver pesquisa para definição da capacidade de carga de cada atrativo (trilhas,
mirantes, etc) e infra estruturas de apoio (centro de visitantes, centros de apoios, etc).
 As capacidades de carga definidas neste Plano deverão ser analisadas e
redimensionadas caso necessário.
 Os estudos deverão considerar o impacto do Uso Público sobre a vegetação o solo
e a fauna.
 Deverão ser definidos para a análise dos impactos causados pelo Uso Público
sobre a vegetação, o solo e a fauna, os indicadores específicos, que serão
monitorados periodicamente.
 A definição da capacidade de carga das trilhas deverão considerar também como
indicadores o número de encontro com pessoas, com grupos, por locais de
visitação e por atividades.
80 Incorporar ao Banco de Dados dos Parques as pesquisas e seus resultados, com
sistema de monitoramento que permita identificar lacunas de conhecimentos
importantes para os objetivos específicos e a visão definidos para os Parques.
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•

Monitoramento

81 Gestionar junto ao IBAMA a inclusão dos Parques Nacionais Aparados da Serra e
Serra Geral no SIMBIO (Sistema de Monitoramento da Biodiversidadesnas Unidades
de Conservação)
82 Elaborar um Sistema de Monitoramento que coordene todos os monitoramentos a
serem implantados nos Parques.
 Este sistema deverá coordenar o cronograma, as atividades (cursos, etc.), as
coletas e tratamento de dados, o recebimento dos relatórios, o Workshop e as
ações derivadas dos resultados de todos os monitoramentos a serem executados
nos Parques.
83 Determinar um servidor dentro do quadro técnico dos Parques para coordenar todos
os monitoramentos.
84 Propiciar cursos de treinamento para o pessoal destinado a efetuar a coleta de dados
para monitoramento.
85 Integrar todos os dados levantados ao Banco de Dados das Unidades (AGGI 57).
86 Monitorar os impactos decorrentes da visitação pública, fiscalização e pesquisa.


Devem ser tomadas como prioritárias para o monitoramento as áreas: destinadas
a visitação; todas as instalações e estabelecimentos, presentes e futuros, como
Centros de Visitantes, Centro de apoio, estacionamentos, portarias, e locais de
coleta e de lixo.



Os pontos de monitoramento nas trilhas deverão priorizar trechos: de interferência
com talvegues e cruzamentos de cursos d’água; e que atravessem área de
nascentes, denotem uma grande movimentação de terra, contenham indícios
históricos, situem-se em áreas desmatadas ou extremamente conservadas,
exibam situações emergenciais e/ou de degradação decorrentes de obras e/ou
utilização, e localizem-se em pontos vulneráveis onde são comuns situações
acidentais com processos de dinâmica superficial (erosões e escorregamentos).



O monitoramento das trilhas para a fiscalização, pesquisa e uso público, deverá
ter uma planilha de vistoria a ser aplicada periodicamente ao longo de toda a
trilha, sendo trimestral nas trilhas de uso público e nas áreas críticas, e semestral
nas trilhas de pesquisa e fiscalização. A periodicidade proposta deverá ser
ajustada em razão dos resultados obtidos.



Especial atenção deverá ser dada às áreas ligadas aos esportes radicais
(Cânions Índios Coroados Norte e Sul, Malacara, Fortaleza e Macuco), sendo o
monitoramento realizado quinzenalmente nos períodos em que os cânions
estiverem abertos (AGGI 5).



Devem ser produzidos laudos de Recomendação de Ação Corretiva e, após a
aplicação da recomendação, o processo de recuperação deve ser fotografado,
como continuidade às informações contidas no registro de danos ambientais.



Deverão ser implantadas junto dos locais abertos à visitação áreas amostrais
para monitorar os efeitos de borda e fragmentação da vegetação, objetivando
induzir a recuperação das áreas danificadas.



Estes estudos deverão ser desenvolvidos por especialistas em avaliação de
impacto, monitoramento ambiental e avaliação da capacidade de suporte, através
de Convênios de Pesquisa.

87 Monitorar as áreas abertas à visitação, observando os períodos do ano, os dias e/ou
horas de pico de visitação.
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A coleta de dados deverá ser feita junto a portarias, Centros de Visitantes,
Centros de Apoio e entradas de trilhas e equipamentos (Trilha Suspensa, Trilha
Vertical, Ponte Pênsil, Mirantes, etc).
As informações deverão, principalmente, fornecer subsídios para o ajuste do
índice da capacidade de suporte.

88 Monitorar as condições de uso, estado de conservação das infra-estruturas de apoio
nos Parques (Centros de visitantes, Centros de Apoio, Portarias, Estacionamentos,
etc.).


Deverão ser priorizadas as infra-estruturas de apoio visitação e fiscalização,
considerando as de maior utilização (as presentes nas AEI Fortaleza,
itaimbézinho e Morro Agudo).



Devem ser produzidos laudos de Recomendação de Ação Corretiva e, após a
aplicação da recomendação, o processo de recuperação deve ser fotografado,
como continuidade às informações contidas no registro de danos ambientais.

89 Implantar uma estratégia de Monitoramento do grau de satisfação do visitante.


Deverá ser aplicado um questionário ao visitante como forma de coleta de dados
para o monitoramento do grau de sua satisfação.



O questionário além das informações gerais sobre o perfil do visitante e os
motivos que o levaram aos Parques, deverá graduar os temas prestação de
serviços, atrativos, infra-estrutura e atendimento, entre outros, possibilitando ao
visitante expressar sua opinião sobre estes.



O questionário deverá conter espaço para o visitante apresentar sugestões.



Os dados deverão ser compilados no Banco de Dados das Unidades.



Os resultados deverão nortear ações corretivas sobre os temas abordados.

90 Desenvolver estratégia de Monitoramento de áreas inundáveis (Figura 4.7-5).


Deverão ser monitorados os rios Camisas, Malacara, Tigre Preto, do Boi, e Molha
Coco e nas áreas de campos e turfeiras onde passem trilhas abertas à visitação,
quanto ao acompanhamento das vazões, a determinação das áreas inundáveis e
dos níveis de abrangência dos eventos de cheia máxima.



Não será permitida a construção em áreas comprovadamente sob risco de
inundação. Se imprescindível, a instalação deverá ser projetada sob pilotis.

91 Monitorar a qualidade das águas superficiais e lençóis freáticos junto ao Centro de
Visitantes, Centros de Apoio, PICs, Portarias e Estacionamento (Figura 4.7-5).


Deve-se estabelecer uma parceria com os órgãos governamentais responsáveis
por esse tipo de monitoramento nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.



Deverão ser definidas estações de coleta nos rios a montante e a jusante das
infra-estruturas (Centro de Visitantes, Centros de Apoio, PICs, Portarias e
Estacionamento).



Os poços para coleta de amostra de água deverão ser localizados junto às infraestruturas, considerando a drenagem do terreno e o fluxo do lençol.



Deverão ser escolhidos pelo menos dois “pontos brancos” (pontos de controle),
um no planalto e outro na encosta.



O monitoramento dos rios e poços deverá ser trimestral.



Deverão ser monitorados principalmente os indicadores de poluição: atividades
antrópicas e animais (coliformes fecais, nitratos, nitritos, amônia, etc); agricultura
(presença de agrotóxicos); e máquinas e equipamentos (graxas e óleos)
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92 Monitorar as condições climáticas dos Parques.


As coletas de dados das estações meteorológicas presentes nos Parques
deverão ser diárias e periodicamente incorporadas ao Banco de Dados das
Unidades.



Deverá ser estabelecer uma parceria com os órgãos governamentais
responsáveis por esse tipo de monitoramento nos estados de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.



Os dados coletados deveram ser usados como referência para os programas de
visitação (abertura ou fechamento dos cânions) e prevenção a incêndios.

93 Monitorar o impacto das atividades agropecuárias das propriedades no entorno
próximo e no interior dos Parques (aquelas cuja solução fundiária não está resolvida)


Os resultados deverão nortear Termos de Compromisso com os proprietários
para dirimir ou minimizar as atividades impactantes à fauna e à flora.

94 Monitorar a evolução da recomposição natural em áreas previamente selecionadas
na Zona de Recuperação.


Deve-se identificar e contatar pesquisadores que tenham interesse em proceder
este monitoramento.



Os pontos amostrais deverão abranger todos os ambientes dos Parques.



Deverá ser oferecido como incentivo aos pesquisadores o apoio logístico,
considerando uma vaga nos sobrevôos especificados no programa de
fiscalização.

95 Monitorar as espécies vegetais exóticas nos Parques.


Monitorar as ações para o manejo e controle das espécies exóticas definidas no
item Manejo (AGGI 70).



Todas informações levantadas deverão ser incorporadas ao Banco de Dados das
Unidades (AGGI 57).



O monitoramento deverá ser contínuo mesmo após cinco anos sem registro de
espécies exóticas nos Parques.

96 Monitorar a presença de espécies da fauna exóticas nos Parques.


Monitorar as ações propostas para o manejo e controle das espécies exóticas
definidas no item Manejo (AGGI 70).



Incorporar as ações e normas estabelecidas no item Manejo, ação 56 no
programa de monitoramento.



Levantar e mapear as ocorrências de fauna exótica nos Parques e as ocorrências
de javalis e porcos asselvajados no entorno das Unidades.



O monitoramento deverá ser contínuo mesmo após cinco anos sem registro de
espécies exóticas nos Parques.



Todas informações levantadas deverão ser incorporadas ao Banco de Dados das
Unidades (AGGI 57).

97 Monitorar as ocorrências de atropelamentos da fauna silvestre nas rodovias e nas
estradas externas (RS 20, RS 429 e SC 450) e internas (nas AEI Fortaleza,
itaimbézinho e Morro Agudo) (Figura 4.7-5).


A coleta de dados sobre o atropelamento de animais nas rodovias e estradas
externas e internas subsidiará ações que minimizem este impacto.



Deverão ser aproveitadas para coleta de dados as atividades destinadas a
fiscalização realizadas através de motocicletas e viaturas.
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As atividades do monitoramento deverão ser quinzenais.



Toda ocorrência deverá ser registrada com informações sobre a sua localização
(GPS), posição na rodovia, data e horário do registro, espécie, sexo e faixa etária
do animal e, sempre que possível, deverá se fazer o registro fotográfico e o
aproveitamento da carcaça (preparação de material para coleção de referência).



O tempo de projeto deverá ser de no mínimo cinco anos.

98 Registrar todos os avistamentos (observação direta) dos mamíferos dentro dos
Parques, anotando, sempre que possível, todos os dados biológicos (identificação,
sexo, faixa etária) e, obrigatoriamente, os ecológicos (data, horário, número de
indivíduos).


Os registros deverão ser incorporados ao Banco de Dados das Unidades.

99 Monitorar as pesquisas realizadas nos Parques.


Todas as pesquisas deverão ser arquivadas em local único e ordenado na sede
administrativa dos Parques.



O monitoramento deverá acompanhar os cronogramas físicos de cada pesquisa
desenvolvida nos Parques.



O monitoramento das pesquisas deverá buscar como principais resultados: o
mapeamento físico (quando possível) das áreas pesquisadas; a identificação de
áreas temáticas e físicas prioritárias para pesquisa; o cruzamento de informações
entre os pesquisadores; e o cruzamento de informações objetivando a redefinição
de prioridades de pesquisa.

100 Monitorar os incêndios florestais e seus efeitos na flora e fauna.


Comparar a dinâmica populacional de vertebrados em áreas recém queimadas,
com ocorrência de incêndio antiga e sem ocorrência a cerca de 10 anos (campo
junto a trilha do Cotovelo).



Fazer análise comparativa de dados de áreas queimadas e não queimadas para a
fauna.



Analisar a regeneração natural da flora em áreas queimadas, não queimadas e
em gradientes.

101 Realizar Workshop bianual, reunindo todos os envolvidos nos monitoramentos para
discussão dos seus resultados e reavaliação de metas.
102 Elaborar Relatórios Anuais de Resultados e semestrais de andamento.
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Figura 4.7-5 Mapa de Monitoramento
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4.7.1.2 Ações Gerenciais Gerais Externas e Normas

a) Operacionalização
•

Administração

1.

Manter e fortalecer o Conselho Consultivo dos Parques.
1.1 Estabelecer agenda de reuniões ordinárias trimestrais do Conselho, onde
deverão ser analisadas as propostas e relatórios de andamento de atividades ; o
desempenho dos consecionados, terceirizados e parceiros (Relatórios de
Auditoria); os processos licitatórios; sugestões de atividades, etc.

2.

Gestionar junto à prefeitura dos municípios de Cambará do Sul, Praia Grande e
Jacinto Machado, medidas necessárias para a destinação adequada do lixo, incluindo
o estabelecimento de coleta seletiva e a criação de unidades de processamento do
mesmo.
 Verificar quais os municípios que possuem área adequada para destinação do lixo.
 A coleta seletiva do lixo das Unidades estará condicionada à existência de uma
destinação adequada dos resíduos nos municípios ou região do entorno.

3.

Criar e implementar estratégia de gestão junto aos órgãos de licenciamento ambiental
para a definição da obrigatoriedade de licenciamento da atividade de silvicultura
(implantação e exploração) na Zona de Amortecimento e nos correlatos.

•

Infra-estrutura e equipamentos

4.

Implantar a sinalização padronizada no exterior das Unidades.
4.1 Implantar sinalização nos acessos aos Parques (estradas e trilhas) para informar
os seus limites territoriais.
4.2 Implantar sinalização na frente de propriedades limítrofes aos Parques em acordo
com os proprietários.
4.3 Uma vez implantada a sinalização, remover todas as placas que não estejam em
harmonia com o projeto.
4.4 Promover periodicamente a manutenção e a reposição das placas de sinalização
das Unidades.
4.5 Gestionar junto aos órgãos competentes a colocação de placas indicadoras ao
longo das estradas de acesso aos Parques.

•

Cooperação institucional

5.

Realizar parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, empresas e
atores sociais do entorno.
5.1 Realizar parcerias para alternativas de desenvolvimento
compatível/amigável no entorno, tradicionais ou não.


econômico

Sugere-se aqui o estabelecimento de convênios e/ou parcerias com
instituições como: SEBRAE (nome completo), SENAI (nome completo),
EMATER, EPAGRI, Associações de Agricultores Orgânicos e Hotéis e
Pousadas, etc.

5.2 Realizar parcerias para o incentivo e implementação de melhores práticas para
atividades econômicas e/ou tradicionais já consolidadas do entorno.
5.3 Realizar parcerias com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de SC e
RS, para o desenvolvimento rodoviário adequado do entorno.
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5.4 Articular a implantação do conceito de "estrada parque" para a rodovia que liga
Praia Grande/SC a Cambará do Sul/RS e para o acesso Cambará do Sul –
Fortaleza.
5.5 Realizar parcerias com Universidades, Centros de pesquisa, ONGs, etc, para a
implementação de atividades de interpretação e educação ambiental no interior e
entorno dos Parques.
6 Formalizar parcerias para fiscalização nos Parques, Zona de Amortecimento e
Corredores Ecológicos.


Deverão ser fiscalizados os corredores ecológicos que se distribuem segundo as
figuras 4.7-2 e 4.7-3.

6.1 Formalizar parceria com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (CPPA)
de Santa Catarina.
6.2 Formalizar parceria com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul.
b) Integração externa
•

Relações públicas

7 Divulgar, através do Conselho Consultivo as normas e limites dos Parques e ZA.
 O Conselho deverá divulgar as normas e lites dos Parques e ZA junto as
comunidades do entorno.
8 Divulgar e promover o programa subsidiado de visitação para as comunidades
organizadas do entorno das Unidades:
8.1 Divulgar tanto as atividades recreativas quanto as de interpretação e educação
ambiental, conforme o programa subsidiado de visitação.
8.2 Realizar parceria com prefeituras, empresas e instituições públicas dos municípios
do entorno, e organizações da sociedade civil, para o fornecimento de apoio
logístico ao programa subsidiado de visitação.
 Este apoio logístico deve estar relacionado principalmente a viabilização de
transporte, alimentação e cadastramento, entre outros.
9 Planejar e implementar a divulgação de oportunidades de negócio ambientalmente
compatível/amigável no entorno das Unidades.


A divulgação de oportunidades de negócio compatível/amigável deverá ser incluída
e compatível com públicos-alvo.

10 Apoiar a divulgação de iniciativas de empreendedorismo responsável no entorno dos
Parques como: produtos e serviços que utilizam praticas de conservação de energia e
recursos naturais, que têm responsabilidade social, etc.
11 Firmar parcerias para a divulgação e informação orientadora e sinalizadora na região de
influência das Unidades e dos principais pólos turísticos da região sul e/ou da
EMBRATUR.


Esta divulgação e informação devem incluir os atrativos e atividades dos Parques e
região e também direcionar visitantes para os Centros Temáticos nos municípios
do entorno.

12 Apoiar a divulgação de atividades e eventos de valorização cultural, para promover o
envolvimento comunitário;
13 Promover concurso nos municípios e região do entorno para criação da logomarca das
Unidades.


Esta atividade deve ser previamente aprovada pela DIREC.
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13.1 Criar temas, critérios e normas para o concurso de criação da logomarca das
Unidades, segundo a orientação existente no Guia do Chefe.
13.2 Divulgar o concurso para os municípios do entorno por meio de rádio, elaboração,
colagem de cartazes e do Conselho Consultivo (entidades representantes).
14 Realizar campanha de esclarecimento e desincentivo de cultivo de espécies vegetais
exóticas, reconhecidas por seu potencial de contaminação dos Parques, na Zona de
Amortecimento, tais como: uva-do-japão Hovenia dulcis, nêspera Eryobotrya japonica,
cinamomo Melia azedarach, pinus Pinnus spp, lírio-do-brejo Hedychium coronarium,
maria-sem-vergonha Impatiens balsamina, braquiária Brachyaria mutica e capimgordura Melinis minutiflora e outras com igual potencial que possam vir a ocorrer na
região.
15 Criar e implementar estratégia específica para comunicação social com as
comunidades do entorno, no intuito de fornecer, quando necessário, esclarecimentos
relacionados a: Etapas/atividades de execução do Plano de Manejo; Regularização
fundiária; e Sistema de arrecadação dos Parques.
 Poderão ser incluídas temáticas adicionais para esclarecimentos das comunidades
durante a execução do Plano de Manejo, desde que consideradas relevantes pela
administração dos Parques.
16 Utilizar as rádios locais como ferramenta de divulgação e educação e informação
ambiental dos Parques, através de programa periódico.(p. ex. o Minuto do Parque, ou
de entrevista para divulgação das pesquisas).
17 Elaborar conteúdo para a construção da página das Unidades no site do IBAMA.
 A página deve funcionar como um Centro de Visitantes virtual, oferecendo todas as
informações necessárias aos visitantes (acessos, horários de funcionamento,
atrativos, preços, condições e equipamentos de segurança, política das Unidades,
cânions abertos para o canionismo, reservas de passeios, etc), além de prever a
venda de produtos relacionados às Unidades, a divulgação dos atrativos e serviços
do entorno e a divulgação de oportunidades de negócios e de trabalhos voluntários
relacionados a ambos Parques.
 A página deve estimular os Centros Temáticos (nas cidades) como primeiro destino
dos visitantes, a partir dos quais estes serão direcionados às Unidades e/ou
atrativos do entorno. A página deve divulgar as normas e lites dos Parques e ZA
entre outras informações.
•

Educação ambiental

18 Identificar áreas, elaborar projetos e implantar, através de parcerias, os Centros
Temáticos nas sedes dos municípios de Jacinto Machado, Cambará do Sul e Praia
Grande, conforme as especificações abaixo e aquelas abordadas nas AEE Centro
Temático da Mata Atlântica, da Serra Geral e Endemismo dos Aparados.
 Os Centros Temáticos deverão constituir-se em pontos de convergência e
integração das oportunidades de uso público nos Parques e entorno, de forma a
orientar e apoiar o planejamento das visitas pelos próprios visitantes.
 A partir dos Centros Temáticos, a visitação deve ser estimulada de forma
organizada e integrada, inclusive de maneira a distribuir melhor a visitação entre os
atrativos, otimizando a capacidade de suporte dos Parques e reduzindo a pressão
sobre equipamentos e infra-estruturas de apoio (como estacionamento, Centro de
Visitantes, trilhas e outros).
 Os Centros Temáticos deverão proporcionar espaços para a manifestação artística,
cultural e a integração entre as comunidades locais e os turistas.
 Os Centros Temáticos deverão operar de forma a se tornarem centros de
referência cultural, ambiental e de negócios do turismo em cada município.
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18.1 Elaborar conteúdo, definir mídias e instalar exposição multimídia permanente em
cada Centro Temático.
 Os Centros Temáticos deverão ser implantados como simuladores de
experiências, preparando os visitantes previamente para a posterior
experiência real de visitação aos Parques. Como recomendação, o modelo de
simulador sugerido pode ser baseado no SAPIENS CIRCUS, projeto da
Fundação CERTI (Florianópolis), ou no Museu da PUC (Porto Alegre). Deve
ser buscada parceria para o desenvolvimento e implementação do conceito.
 Cada Centro Temático deverá apresentar um conteúdo diferente, relacionado
às características e atributos naturais da região e do município.
 Deverão ser incluídas nos conteúdos das exposições informações que visem
resgatar, valorizar e promover a cultura tradicional local em todas suas
manifestações: história, hábitos e costumes, festas, músicas, artesanato e
culinária.
18.2 Implantar, em parceria, serviços e equipamentos de apoio ao uso público nos
Centros Temáticos, incluindo estacionamento, loja, sanitário e outros.
 Nos Centros Temáticos deverão estar disponíveis ou acessíveis os principais
fornecedores de serviços e produtos, tais como transportes até os Parques,
operadoras de turismo, rede de hospedagem e outros.
 Cada Centro Temático deverá prever espaço para a realização de palestras, a
serem proferidas por técnicos, pesquisadores e atores locais que atuem nas
UCs ou convidados, e poderão ser realizadas no início da noite, como
alternativa de atividade noturna para os turistas, se constituindo em momento
para educação e informação dos visitantes.
18.3 Realizar, quando couber, estudos específicos para a concessão e licitação dos
serviços.
19 Realizar parcerias para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental nas
comunidades do entorno das Unidades:
19.1 Realizar parcerias com universidades, possibilitando o estágio para os
estudantes.
19.2 Realizar parcerias com ONG’s, iniciativa privada e instituições públicas no intuito
de trabalhar com pessoas ligadas à área.
19.3 Realizar parcerias com rádios locais dos municípios do entorno para desenvolver
programas de comunicação com enfoque educativo-ambiental, relacionado aos
Parques.
20 Articular parcerias para produzir e distribuir, materiais didático-ambientais para as
comunidades do entorno dos Parques.
20.1 Desenvolver o conceito e o conteúdo dos materiais didático-ambientais com foco
nos atributos cênicos e de biodiversidade das Unidades e suas principais
ameaças.
 A concepção dos materiais deverá também atender a demandas levantadas
através de consulta às comunidades/escolas, desde que aprovadas pela
equipe técnica responsável e/ou administração dos Parques.
20.2 Distribuir os materiais didático-ambientais nas escolas da rede de ensino público
do entorno dos Parques.
 As escolas das comunidades da Zona de Amortecimento e Corredores
Ecológicos terão prioridade na recepção destes materiais.
21 Promover, em parceria, cursos de capacitação para professores e multiplicadores em
educação ambiental nas comunidades do entorno das Unidades.



•
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As escolas das comunidades da Zona de Amortecimento e Corredores Ecológicos
terão prioridade nos cursos de capacitação para os professores e multiplicadores
em educação ambiental.

Incentivo a alternativas de desenvolvimento

22 Realizar parcerias para o incentivo ao empreendedorismo responsável no entorno dos
Parques.
23 Promover, em parceria, cursos de capacitação para a população interessada nos
municípios do entorno dos Parques, com atrativos identificados e potencial para o
ecoturismo, incluindo os temas: Empreendedorismo; Noções básicas de turismo;
Qualidade em serviços; e Manejo de trilhas e técnicas de mínimo impacto.
24 Identificar, divulgar e apoiar oportunidades de negócios relacionados ao uso público no
entorno das Unidades, incluindo incentivo à implantação de: campings, passeios a
cavalo, “hospedaria domiciliar” nas áreas rurais (Zona de Amortecimento e Corredores
Ecológicos), e empreendimentos de serviços de apoio no entorno, como locação de
bicicletas e outros equipamentos; estacionamentos, hospedagem, alimentação,
entretenimento cultural, etc.
25 Incentivar e apoiar iniciativas de desenvolvimento econômico compatível/amigável no
entorno dos Parques, inclusive com agregação de valor.
25.1 Apoiar iniciativas e incentivar o incremento produtivo e comercial da agricultura
orgânica no entorno.


Como sugestão, deve-se atuar em conjunto com o EPAGRI e a ACEVAM,
apoiando a disseminação das técnicas de cultivo orgânico, especialmente
da banana.

25.2 Buscar parceria com EMATER para disseminação de melhores práticas
agrícolas nas Bacias do Alto Camisas e Camarinhas, região da Azulega, em
Cambará do Sul.
25.3 Apoiar iniciativas e incentivar o incremento produtivo e comercial do artesanato
tradicional no entorno.


As iniciativas locais devem ser diagnosticadas de modo participativo com as
comunidades e, na medida do possível, fortalecidas através de apoio
técnico no que diz respeito ao incremento produtivo e comercial.

25.4 Apoiar iniciativas e incentivar o incremento produtivo e comercial da apicultura
com abelhas nativas na ZA.


Como sugestão, deverá ser feita, em conjunto com a EMATER, uma
campanha de sensibilização junto aos apicultores e também a abertura de
canais de comercialização do mel nativo como medidas para estimular o
desenvolvimento da apicultura nativa.

25.5 Apoiar iniciativas e incentivar o incremento produtivo e comercial da piscicultura
com espécies nativas no entorno.


Como sugestão, devem ser feitas ações ou campanhas, em parceria, com
instituições como EMATER, EPAGRI e outras.

25.6 Sensibilizar e orientar piscicultores quanto aos riscos do cultivo de espécies
exóticas e dos povoamentos nos ambientes naturais.


Em parceria com universidades e a estação de piscicultura do IBAMA
situada entre Lages e São Joaquim (planalto de Santa Catarina), deverão
ser incentivadas a realização de levantamentos da ictiofauna da região dos
Aparados da Serra para desenvolver alternativas para o atual modelo de
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piscicultura adotado na região; e a manutenção de plantel de reprodutores
de espécies nativas e distribuição de alevinos.
25.7 Apoiar iniciativas de levantamento, cultivo e comercialização de plantas
medicinais (fitoterápicos) no entorno.


A troca de experiências entre os órgãos de extensão rural nos municípios de
Cambará do Sul e Praia Grande deve ser articulada, como uma
oportunidade para se traçar diretrizes nesta direção.

25.8 Incentivar a implementação de melhores práticas para as atividades econômicas
e/ou tradicionais já consolidadas do entorno.
25.9 Proceder a ações visando o melhoramento do campo nativo.


Sugere-se o enriquecimento dos campos, implantação de rotatividade de
pastagens, entre outros.

25.10 Manejar os rebanhos (bovino e ovino) e proceder a outras medidas objetivando
evitar a predação por animais silvestres.


Como sugestão, deve-se adquirir e distribuir folhetos e materiais de
orientação1 e o planejamento e adequação de ações pautadas no “Manual
de identificação, prevenção e controle de predação por carnívoros” (Edições
IBAMA, 2002).



Ações junto ao CENAP/IBAMA deverão ocorrer para desenvolvimento de
projeto de prevenção de predação de animais domésticos por carnívoros



Uma parceria com a Pró-Carnívoros deverá ser feita objetivando o
desenvolvimento de um projeto de divulgação e prevenção de predação de
animais domésticos por carnívoros



Como recomendação, deve-se buscar parceria com a ONG IDEAAS, de
Porto Alegre, e com o projeto Pró-Carnívoros, para implementar algumas
destas ações.

25.11 Melhorar a produtividade, diversificando produtos e agregando valor na cadeia
produtiva da banana.
25.12 Incentivar a utilização de estufas de fumo a gás.
26 Incentivar e apoiar a articulação de assessoria técnica para elaboração de projetos de
estruturação e adequação dos atrativos turísticos do entorno das Unidades (a listagem
preliminar encontra-se anexo ao encarte 3).
27 Articular a integração de roteiros e atividades turísticas e culturais externas ao uso
público nos Parques.
28 Estimular a organização, o associativismo e o cooperativismo no entorno, objetivando
o desenvolvimento de ações compatíveis/amigáveis aos Parques.
29 Promover, em parceria, a qualificação de serviços e produtos no entorno.
29.1 Realizar parceria com assessoria técnica qualificada para criar critérios de
certificação de serviços e produtos do entorno compatíveis/amigáveis com as
Unidades.
29.2 Procurar referências já existentes, como a lei que estabelece os critérios para a
agricultura orgânica, etc.
29.3 Criar, promover e divulgar estratégia de certificação e/ou reconhecimento sobre
atividades ambientalmente amigáveis, incluindo a possibilidade de estabelecer
um selo dos Parques.
1

A exemplo do material intitulado “Carnívoros silvestres e proprietários rurais: vamos melhorar este relacionamento?”
(Edições IBAMA, 2002).
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29.4 Deve-se criar estratégia de divulgação e marketing como forma de ampliar a
adesão à certificação, para agregar valor aos produtos.
30 Gestionar e incentivar junto às prefeituras e iniciativa privada do entorno a criação de
um sistema de transporte externo ligado aos Parques, inclusive com transporte
interparques.
31 Gestionar junto ao Conselho Consultivo do Parque a Criação de instância executiva
articuladora, captadora e para integração com o entorno e Corredores Ecológicos
adjacentes.


Esta instância será criada na forma de instituto ou agencia articuladora de
desenvolvimento local, instituída como OSCIP (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público).



A estrutura organizacional deve ser composta por um Conselho Deliberativo,
presidido pelos membros do Conselho Consultivo dos Parques, e ainda por um
representante da GEREX/IBAMA-RS, um da GEREX/IBAMA-SC e um da DIREC
(Diretoria de Ecossistemas do IBAMA).Deverá ser criada, também uma estrutura
executiva, com uma pequena equipe técnica, contratada com as funções de
articulação, representação, negociação, captação, e execução das ações
acordadas com o conselho.



A atuação geográfica da OSCIP deverá estar focada na Zona de Amortecimento
dos Parques, nas Áreas Estratégicas Externas definidas neste Plano, nos
corredores ecológicos.



O objetivo principal da OSCIP será identificar e promover novos processos,
produtos, negócios ou serviços, alternativos ou adaptáveis aos tradicionalmente
existentes, que ao mesmo tempo incorporem melhores práticas ambientais no
contexto da realidade dos Parques apresentado no Plano de Manejo, e que
paralelamente representem competitividade econômica e eqüidade social.
Identificados os benefícios ambientais dos processos, produtos, negócios ou
serviços, ou das novas práticas incorporadas, a OSCIP poderá atuar em sua
promoção no sentido de competir positivamente e substituir as práticas atuais
ambientalmente danosas. Este estímulo à competitividade poderá se dar por
diversos mecanismos articulados pela organização diretamente ou em conjunto
com parceiros articulados.



A OSCIP desenvolverá as seguintes atividades: estudos de mercado; organização
de cooperativas, para atividades já existentes; Implantação de incubadora, para
novos negócios; articulação de capacitação técnica e gerencial; articulação de
transferência de tecnologias; políticas integradas de racionalização de custos,
agregação de valor, complementaridade de cadeias produtivas; negociação em
bloco junto a fornecedores; estabelecimento de um processo de certificação de
práticas ambientalmente adequadas; promoção e fortalecimento pela marca;
prospecção e acessibilidade a novos mercados; articulação de fontes alternativas
de crédito; e captação direta através de projetos.



Os temas de interesse imediato, para fins de atuação da OSCIP são os
seguintes: produtos e serviços de apoio ao Uso Público dos Parques (apoio
logístico em propriedades vizinhas, sistema de transporte externo, etc) e ao do
entorno; melhores práticas em agricultura, pecuária e silvicultura; nas culturas,
processos, produtos, negócios e serviços, com balanço ambiental
comparativamente positivo; resgate cultural no cenário econômico; promoção do
envolvimento e mobilização comunitária; implantação de rotas turísticas (rurais e
ecológicas/contemplativas) e roteiros integrados; cooperação e Interação
institucional; proposição e contribuição em políticas públicas locais e regionais,
buscando harmonização de interesses; implantação e coordenação, em conjunto
com o gestor dos Parques, dos Centros Temáticos de Praia Grande, Cambará do
Sul e Jacinto Machado, bem como do Ponto Avançado de Torres; prospecção,
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identificação, atração, articulação e captação de parcerias, no sentido técnico,
administrativo, político, executivo, tecnológico, de recursos humanos, materiais
e/ou financeiros, na medida das demandas de suas atribuições, bem como das
necessidades apontadas neste Plano de Manejo.


A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao sistema de apoio
e incentivos da OSCIP estará condicionada aos projetos de práticas econômicas
ambientalmente amigáveis.



O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente amigáveis
será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do Parque, ou por terceiros por
estes outorgados.

31.1 Criar a OSCIP.
32 Elaborar e implantar um plano de investimentos, através da OSCIP, no entorno dos
Parques, integrado aos Subprogramas de Relações Públicos e de Alternativas de
Desenvolvimento (Programa de Integração Externa).
 O plano de investimentos no entorno para o desenvolvimento e incentivo a
melhores práticas, práticas amigáveis e melhoria e implantação de serviços e
produtos, deve priorizar o investimento em parceiros locais da Zona de
Amortecimento.
•

Controle Ambiental
33 Desenvolver normatização e regulamentação complementar para as atividades na
Zona de Amortecimento e Corredores Ecológicos, considerando: redução de risco
de contaminação biológica; conservação do mosaico campo/Mata de Araucária
(ecótono); manutenção de conectividade nos corredores de campos, Mata de
Araucária e Floresta Ombrófila Densa; salvaguarda de ambientes singulares
(turfeiras, etc); manutenção da paisagem cênica da Região dos Aparados da Serra;
manutenção/restabelecimento da conectividade entre os cânions na baixa/média
encosta; conservação de remanescentes florestais; redução do risco de
contaminação por agrotóxicos; e manutenção da qualidade do Alto Rio Camisas e
Camarinhas.
33.1 Elaborar guia de procedimentos especificando as considerações acima para
todas atividades a serem desenvolvidas ou já em desenvolvimento na Zona
de Amortecimento e nos Corredores, para uso e informação das equipes de
fiscalização e proprietários.
33.2 Promover capacitação dos servidores e funcionários conveniados ligados à
fiscalização.
33.3 Divulgar os limites e normas da Z.A.
 O conselho consultivo deverá ser envolvido no processo.
34 Criar e implementar sistema de atendimento a denúncias de irregularidades na
Zona de Amortecimento e nos Corredores Ecológicos adjacentes, integrado à
fiscalização e monitoramento das Unidades.
34.1

Divulgar e incentivar a utilização da “Linha Verde” para atendimento a
denúncias e propostas de atuação.

34.2 Integrar a operação do serviço de atendimento a outras estratégias de
fiscalização do interior dos Parques, da Zona de Amortecimento e dos
Corredores.
 Esta estratégia deverá estar integrada às demais atividades de
fiscalização, como por exemplo, a fiscalização de perímetro e o sobrevôo
para patrulhamento aéreo.
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 O patrulhamento aéreo será periódico (semestralmente) e/ou realizado em
atividades vinculadas a operações especiais.
35 Realizar, em parceria, a fiscalização e o combate a incêndios na Zona de
Amortecimento em consonância com o exposto na AGGI 61.
36 Gestionar junto à GEREX/IBAMA/SC e à FATMA, a participação nos processos de
licenciamento para implantação e ampliação de termoelétricas no sul do estado de
Santa Catarina, avaliando potenciais impactos de chuva ácida na região dos
Aparados da Serra Geral.
37 Gestionar junto aos órgãos licenciadores e de infra-estrutura rodoviária nos dois
estados para o direcionamento do projeto de pavimentação das rodovias SC450 e
RS020 sob os conceitos de estrada-parque.
 O chefe dos Parques deverá apresentar e disponibilizar o Plano de Manejo
para os órgãos licenciadores e de infra-estrutura rodoviária dos dois estados.
37.1 Articular reuniões técnicas, objetivando a incorporação no projeto de
pavimentação das rodovias de critérios e conceitos relacionados a
conservação ambiental como: pavimentação alternativa, sinalização
apropriada, definições de velocidade, exclusão do tráfego de cargas tóxicas,
etc.
 Deverão ser convidados para estas reuniões Universidades, ONGs e
especialistas nesses temas.
•

Pesquisa e monitoramento
38 Buscar apoio e parcerias em universidades, centros e instituições de pesquisa para
o desenvolvimento de estudos, dissertações, teses e pesquisas nas Unidades, ZA
e corredores ecológicos (Figura 4.7-3).
39 Viabilizar o fortalecimento das funções de Corredores Ecológicos e Zona de
Amortecimento através do acompanhamento dos resultados das atividades de
pesquisa e monitoramento, com ênfase à manutenção dos principais atributos e de
aspectos relacionados à ecologia da paisagem (p.ex. cênicos e/ou paisagísticos,
por exemplo).
39.1Um diagnóstico aprofundado sobre os aspectos biológicos, físicos e
socioeconômicos deverá ser realizado para subsidiar o zoneamento de uso dessas
áreas e suas respectivas normatizações.

4.7.2

Planejamento por Áreas Estratégicas

O planejamento por áreas estratégicas insere a espacialização nas propostas específicas
de ação, de acordo com o conteúdo dos diferentes temas da gestão de uma Unidade de
Conservação (visitação, interpretação ambiental, integração externa, operacionalização,
proteção e manejo, pesquisa e monitoramento) de forma integrada. Em cada uma das
zonas anteriormente estabelecidas são destacadas então as “áreas estratégicas” internas
(AEI) e externas (AEE) , que pressupõem intervenções, usos e normas diferenciadas.
Neste item, portanto, estão previstas ações mais específicas que as tratadas pelas ações
gerenciais gerais, tanto em termos contextuais como espaciais.
A vocação de cada área estratégica está intrinsecamente ligada às suas características
e/ou problemáticas, que definem o foco das ações de gestão inseridas em diferentes
contextos temáticos.
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4.7.2.1 Áreas Estratégicas Internas - AEI
Destaca-se a seguir as áreas consideradas estratégicas para a gestão dos Parques por
suas características e problemáticas peculiares relevantes, naturais ou não, que merecem
foco específico de manejo e que se situam dentro dos limites dos Parques.
O formato das Unidades, as características físicas, a acessibilidade para as diversas áreas
e os usos a elas definidos orientam a definição das Áreas Estratégicas que apresentam
programas e atividades diversos de forma integrada, garantindo sua gestão em
consonância com os objetivos de manejo. Assim, cada Área Estratégica Interna (Figura
4.7-6, Figura 4.7-7 e Mapa Áreas Estratégicas Internas – anexo 9) apresenta uma série
de espaços de intervenção gerreferenciados (quadro – anexo 10), que englobam ações
específicas de manejo, mas que se apresentam integradas de forma funcional dentro de
uma mesma Área.
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4.7.2.1.1 AEI do Macuco
A Área Estratégica Interna Macuco está localizada na porção mais ao norte do Parque
Nacional da Serra Geral, nos municípios de Cambará do Sul/RS e Jacinto Machado/SC, e
abrange 3 (três) espaços de intervenção, conforme descritos abaixo e ilustrados na figura
4.7-2.1. Esta região, embora espacialmente próxima ao cânion Fortaleza, é de difícil
acessibilidade. Assim esta AEI será destinada a proteção e visitação. A AEI Macuco
contém: PIC Macuco; Trilha da Serra da Pedra; e a Trilha do Cânion Macuco.
a) PIC Macuco (Figura 4.7-8, ponto 1)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: Localizado junto a divisa do PNSG Gleba norte, próximo ao vértice do
Cânion Macuco, este espaço de Intervenção comportará a estrutura, equipamentos
e pessoal necessários para a operação de um Posto de Informação e Controle (PIC)
nesta AEI, que deverá funcionar de forma integrada com os demais postos
distribuídos pelos Parques.
• Condicionantes: A implantação do PIC e demais atividades ficam condicionadas ao
estabelecimento de acordos, para possibilitar o acesso, com os proprietários das
terras lindeiras a esta AEI.
• Resultados esperados:
1) Controle e integração das atividades de visitação na AEI Macuco viabilizados;
2) PIC construído e funcionando complementarmente aos demais PIC´s para
integração das estratégias de proteção e monitoramento ambiental e visitação
dos Parques; e
3) Maior controle sobre áreas do Parque por meio da presença institucional e
atividades de fiscalização e visitação.
• Indicadores:
1) Infra-estrutura do PIC construída;
2) Equipamentos necessários para operação instalados; e
3) PIC funcionando de forma integrada com os demais postos das Unidades.
•

Atividades e normas:
a.1) Firmar acordo com proprietários lindeiros para permitir o acesso a AEI.
a.2) Elaborar e implantar projeto para construção do PIC Macuco.


Deve-se identificar local próximo ao ponto 1 para construção do PIC.



O projeto arquitetônico do PIC Macuco deve ser condizente com os demais
construídos para os Parques.



O PIC deve possuir sala para recepção e registro de visitantes, sanitários,
alojamento.



Devem ser previstos um pequeno estacionamento e área de descanso.



O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
que deverá avaliar os impactos da construção do PIC no ambiente.



A construção do PIC e das estruturas complementares deve ser feita de
forma a se ter o mínimo impacto ambiental.
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Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário do PIC com
relação aos potenciais riscos de poluição.

a.2.1) Elaborar projeto e viabilizar o abastecimento de energia para o adequado
funcionamento do PIC.
 A instalação de rede de abastecimento de energia no interior da
Unidade deve seguir orientações especificadas em AGGI correlata.
 Deve ser utilizada fonte alternativa de energia.
a.3) Viabilizar a aquisição de equipamentos necessários para a adequada operação
do PIC Macuco, incluindo: sistema de rádio-comunicação, 1 binóculo, 1 mesa
de escritório com cadeira, 1 mesa de refeições com cadeiras, 1 geladeira, 1
fogão, 2 armários e outros que se fizerem necessário.
a.4) Implantar área de descanso e pequeno estacionamento.
 Na área de descanso devem ser implantados painéis informativos e
interpretativos,além de mesas e bancos.
 Os painéis informativos devem conter mapa da unidade, atrativos, horários
de funcionamento, entre outras; e os painéis interpretativos, devem tratar
dos seguintes temas: ecossistemas campos e mata nebular, evolução
geológica e história da colonização.
 O estacionamento deve ser rústico, sem revestimento, com as vagas
delineadas, com capacidade para 04 veículos, incluindo os funcionais.
a.5) Implementar operacionalmente o PIC, considerando o que segue.
 O PIC funcionará como ponto de apoio para as atividades de fiscalização,
de prevenção e combate a incêndios, monitoramento e visitação.
 Sistema de vigilância 24 h.
 O PIC será operado por servidores ou funcionários terceirizados.
 O PIC fará parte integrante da estratégia de fiscalização das Unidades,
conforme AGGI 60.
 O PIC deverá estar aberto das 8:00 às 12:00 horas, para atendimento aos
visitantes durante os dias de funcionamento dos Parques.
 Todo o visitante deverá preencher um cadastro a ser estabelecido pela
administração da Unidade.
 Deve se prever a coleta do lixo nas lixeiras colocadas no início das trilhas e
área de descanso.
 Não será feita venda de ingressos no PIC.
 A manutenção do PIC ficará sob responsabilidade da administração dos
Parques e/ou concessionários.
b) Trilha da Serra da Pedra (Figura 4.7-8)
•
•

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo.
Descrição: a Trilha da Serra da Pedra foi uma tradicional rota de tropeiros que fazia
a ligação e troca de mercadorias entre o planalto gaúcho e a planície sul
catarinense. Possui, deste modo, importantes aspectos históricos e culturais para
interpretação. Situa-se na encosta norte do Fundo das Bonecas (Cânion da Pedra ou
do Macuco), ligando os municípios de Cambará do Sul/RS e Jacinto Machado/SC.
Neste sentido, outra potencialidade da trilha se dá pelo elo de integração dos
aspectos culturais de ambos municípios para os visitantes que a percorrem. A trilha
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terá início no PIC Macuco (ponto 1) e término no ponto 2 (Figura 4.7-8), num trajeto
de aproximadamente 4,2 km de extensão, embora continua por uma propriedade
privada, sendo o grau de dificuldade considerado como difícil, levando-se em média
5 horas de caminhada para percorrê-la. Dentre as atividades ecoturísticas com
potencial para ser desenvolvidas na Trilha cita-se a observação de flora e fauna, o
roteiro cultural, hikking (caminhadas de longo percurso), safári fotográfico e a vista
panorâmica.
• Condicionante: A implantação da Trilha fica condicionada ao estabelecimento de
acordo Sr. Zelindo Ronsani para o trânsito dos visitantes pela sua propriedade.
• Resultados esperados:
1) Trilha implantada, viabilizando a travessia entre planalto e planície através de
uma trilha com atrativos histórico-culturais e naturais, de forma ordenada e com
baixo impacto na paisagem e no ambiente.
• Indicadores:
2) Capacidade de suporte e traçado ideal da trilha definidos;
3) Equipamentos de apoio (orientação, sinalização e interpretação) definidos e
implantados;
4) Sistema de operação e agendamento elaborado e em funcionamento; e
5) Demarcação do limite da unidade na trilha;
• Atividades e normas:
b.1) Elaborar e implantar projeto para implementação da Trilha da Serra da Pedra,
considerando:
 Traçado ideal, eventuais equipamentos facilitadores, intervenções de
drenagem e/ou segurança, e outros.
 Os equipamentos facilitadores e as intervenções devem se restringir
apenas àqueles definidos como fundamentais para garantir a segurança
dos visitantes e a integridade do ambiente em que a trilha está inserida.
 A trilha será guiada.
 Elaborar e implantar painéis e placas informativas e de sinalização.
 A trilha terá sentido único (descida) iniciando no PIC e chegada na
propriedade do Sr. Zelindo Ronsani.
 Esta negociação deve constituir-se numa oportunidade de negócios,
estabelecendo contato amistoso e sistemático com este e outros
proprietários da região.
 Pode-se fomentar junto a este proprietário a prestação de pequenos
serviços de suporte aos visitantes da trilha, de forma integrada ao sistema
de operação e agendamento, incluindo: refeições típicas, hospedaria
domiciliar, lanches, dentre outros.
b.1.1) Realizar estudos específicos de capacidade de suporte da trilha.
 Até que os estudos sejam concluídos, fica definido que os grupos
serão de no máximo 8 visitantes acompanhados por um guia, três
grupos por dia, saindo com intervalos de duas horas.
b.1.2) Implementar o sistema de operação da trilha, considerando:
 A trilha deverá ser guiada, conforme o estabelecido na AGGI, por
condutores capacitados.
 Deverá ser agendado previamente o passeio.
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 Será permitida a entrada na trilha até às 12:00 horas, sendo que
este horário poderá ser ajustado após o estudo específico que defina
o tempo hábil para percorrê-la antes do anoitecer.
 É expressamente proibido o afastamento do traçado definido para a
trilha.
 Todo lixo produzido durante o percurso deverá ser armazenado para
a adequada destinação ao final da trilha.
 Deverá ser implantado um sistema de controle de saída da trilha a
ser comunicado ao PIC Macuco.
b.1.3) Instalar lixeira no início da Trilha da Serra da Pedra.
 O tipo de lixeira deve ser especial para não possibilitar o acesso de
animais.
 A implantação de sistema de coleta seletiva está condicionada ao
estabelecimento de destinação adequada no entorno das Unidades.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer ao
estabelecido pelo projeto e o monitoramento, sendo realizada,
enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso (feriados e
finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa visitação.
b.1.4) Implantar sinalização na Trilha da Serra da Pedra.
 Deve ser colocada uma placa informativa na entrada da trilha, com
indicação da distância, o tempo estimado de percurso, o grau de
dificuldade, e os aspectos de segurança.
 O limite do Parque deve ser sinalizado.
b.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.
 A manutenção da trilha fica a cargo do concessionário do serviço, sob a
supervisão da administração dos Parques.
c) Trilha do Cânion do Macuco (Figura 4.7-8)
• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva.
• Descrição: o cânion do Macuco, também chamado de cânion da Serra da Pedra,
possui extensão de 4 km, variação altitudinal de 200 a 900 metros e largura variando
entre 200 a 1.000 metros. Atualmente os limites do PNSG cortam parte do cânion ,
seguindo pelo leito do rio Pai José, de modo que apenas a sua vertente sul
encontra-se no interior do Parque. O traçado proposto para a trilha encontra-se
totalmente no interior do Parque. Esta trilha é destinada a atividade de canionismo,
seguindo o perfil detalhado pela ACASERGE (anexo 11).
• Condicionante: A implantação da trilha fica condicionada ao estabelecimento de
acordo com o Sr. Zelindo Ronsani para o trânsito dos praticantes pela propriedade.
• Resultados esperados:
1) A atividade de canionismo praticada no cânion do Macuco, com sistema eficaz de
controle e segurança dos praticantes e com mínimo impacto no ambiente.
• Indicadores:
1) Estudo de capacidade de suporte da trilha efetuado e sendo monitorado;
2) Equipamentos de apoio (orientação, segurança e sinalização) definidos e
implantados; e
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3) Atividade sendo praticada no cânion do Macuco conforme a normatização e
regulamentação da mesma no interior dos Parques.
• Atividades e normas:
c.1) Realizar estudos específicos para definição do traçado e equipamentos de
segurança.


Os estudos específicos devem ser realizados em parceria com a
ACASERGE e/ou outras entidades congêneres.



Definir o grau de dificuldade do cânion, em relação aos demais cânions
permitidos para a prática dentro dos Parques.



A trilha deve ser guiada, conforme o estabelecido na AGGI 6.



No traçado da trilha devem ser evitadas as áreas com vegetação
rupícolas, com ninhos e outras aspectos da fauna e flora de relevância.

c.1.1) Fazer estudo específico de capacidade de suporte e potencial de
impactos levando em conta tamanho de grupo, tempo de realização,
rotas existentes e alternativas de percurso.
 Até que os estudos estejam concluídos, fica definido como
capacidade de suporte 2 grupos de no máximo 6 visitantes por dia,
com intervalo de no mínimo duas horas.
 No estudo devem ser estabelecidos os indicadores para o
monitoramento de impactos.
c.2) Implementar a Trilha do Cânion do Macuco.


A entrada deve ser sinalizada para a prática de canionismo.



Os equipamentos e normas de segurança devem ser divulgados, e todos
os praticantes devem estar cientes.



Na entrada do cânion deverá ser colocada sinalização, indicando a
distância, o tempo estimado de percurso, o grau de dificuldade, os
equipamentos necessários e os aspectos de segurança.



Deverá ser estabelecido sistema para agendamento prévio da prática.



Deverá ser implantado um sistema de controle de saída da trilha a ser
comunicado ao PIC Macuco.



Guias e visitantes deverão ser orientados para andar somente pelos
trechos demarcados, de forma a minimizar o impacto do pisoteio em
vegetação.



É expressamente proibido o afastamento do leito do rio.



Todo lixo produzido durante o percurso deverá ser armazenado e ter
destinação adequada ao término da atividade.

c.3) Estabelecer acordo com Sr. Zelindo Ronsani, para possibilitar acesso/trânsito
dos praticantes na propriedade.


Esta negociação deve constituir-se numa oportunidade de negócios,
estabelecendo contato amistoso e sistemático com este e outros
proprietários da região.



Pode-se fomentar junto a este proprietário a prestação de pequenos
serviços de suporte aos visitantes da trilha, de forma integrada ao sistema
de operação e agendamento, incluindo: refeições típicas, hospedaria
domiciliar, lanches, dentre outros.
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c.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.
4.7.2.1.2 Área Estratégica Fortaleza (Figura 4.7-9)
A Área Estratégica Fortaleza está localizada na porção norte do Parque Nacional da Serra
Geral, abaixo da AEI Macuco, e abrange 15 espaços de intervenção, contendo os
principais atrativos do PNSG, que foram explorados de forma desordenada e sem controle
durante certo tempo. Deste modo, se por um lado há um grande apelo turístico para
atividades de visitação, por outro há uma necessidade urgente de ordenamento e controle
destas, de modo a manter a integridade dos ambientes ainda preservados e garantir e
recuperação natural dos atrativos. Assim, a principal vocação desta AEI está voltada para
o uso público, cujo enfoque central para os atrativos é a história geológica, os
ecossistemas mais característicos (Campos, Campos Rupestres e Turfosos, Mata
Nebular, ambiente rupícola – “paredões”) e sua biodiversidade associada. Assim, ela
comportará as principais estruturas e equipamentos para o uso público de maior
intensidade no Parque da Serra Geral, sendo estes: portaria e bilheteria; estacionamento e
terminal de transporte interno; transporte interno; via Fortaleza; PIC Fortaleza; trilhas;
Centro de Apoio ao Visitante, PIC Tigre Preto; e Portal Tigre Preto.
a) Portaria e Bilheteria Fortaleza (Figura 4.7- 9 e 4.7-10)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: Localiza-se junto ao limite do PNSG na estrada de acesso ao cânion
Fortaleza. Comportará a estrutura, equipamentos e pessoal necessário para a
operação de uma Portaria e Bilheteria no Parque Nacional da Serra Geral (ponto 3,
figura 4.7-9).
• Resultados esperados:
1) Controlar a entrada de visitantes ao PNSG; e
2) Visitantes atendidos satisfatoriamente quanto ao acesso ao Parque e venda de
ingressos.
• Indicadores:
1) Estrutura da portaria e bilheteria construída;
2) Equipamentos necessários para operação instalados;
3) Pessoal destacado para operação da Portaria; e
4) Portaria e bilheteria funcionando e atendendo a demanda de forma ordenada e
eficiente.
• Atividades e normas:
a.1) Elaborar projeto e implantar próximo ao ponto 3 a Portaria Fortaleza.
 O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente, (AGGI 63).
 O projeto arquitetônico da Portaria Fortaleza deve ser condizente com o
projeto da Portaria Gralha Azul, construída para o Parque Nacional de
Aparados da Serra, salvo diferenças de dimensão de ambas estruturas.
a.1.1) Implantar um sistema de cancela eletrônica para controle de entrada
de veículos.
a.1.2) Prever e implantar saída para emergência e serviços na portaria.
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a.1.3) Prever e implantar passagem para pedestres e ciclistas na portaria.
a.1.4) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários, servidores
conveniados e/ou terceirizados ou consorciados para o adequado
funcionamento dos mesmos.
 Veículos de abastecimento, quando credenciados, deverão circular
preferencialmente em horários ou dias fechados à visitação.
 A portaria e a bilheteria deverão operara durante o horário de
funcionamento do parque.
 Deverá haver serviço de vigilância 24 horas.
a.2) Elaborar projeto e implantar próximo ao ponto 3 a bilheteria.
a.2.1) Implantar bilheteria eletrônica para controle e cobrança da entrada no
Parque.
 O pagamento da entrada e do estacionamento será no mesmo
guichê.
 O projeto deve prever área para integração com sistema de
transporte externo.
 A Bilheteria deverá apresentar arquitetura harmônica com a Portaria
Fortaleza e com o projeto da Bilheteria do Parque Nacional
Aparados da Serra, a ser elaborado.
 A Bilheteria deve ser planejada considerando a capacidade de carga
máxima dos atrativos e sistemas de suporte (estacionamento,
sistema de transporte interno e Centro de Apoio ao Visitante).
a.2.2) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários, servidores
conveniados e/ou terceirizados ou consorciados para o adequado
funcionamento dos mesmos.
 Deverá se tomar especial cuidado para reduzir os momentos de
pagamento do visitante, agrupando tarifas sempre que possível
(ingresso e transporte na mesma tarifa, por exemplo).
 O valor da entrada, estacionamento e passagem do Transporte
Interno deverão ser únicos.
 A cobrança do estacionamento deve considerar apenas tarifas
diárias, para incentivar a permanência na Unidade.
 A cobrança de ingressos será feita de acordo com as negociações
do Departamento Financeiro do IBAMA com a concessionária.
 Considerar formas alternativas de cobrança, que devem ser
elaboradas para o conjunto das Unidades: passes de 2 dias válidos
para os dois Parques, passes semanais, passes anuais para os
moradores dos municípios do entorno, etc.
a.3) Viabilizar e acompanhar a construção dos mesmos.
 A viabilidade da construção deve levar em consideração os estudos
específicos para concessão e licitação dos serviços e/ou da implantação da
portaria e bilheteria, conforme AGGI 31.
 A construção da portaria e bilheteria devem levar em conta o mínimo impacto
ambiental.
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a.4) Viabilizar o abastecimento de energia e a instalação hidro-sanitária para a
AEI.
 Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário e de
abastecimento de energia, com relação à minimização dos impactos
ambientais durante as obras de instalação e na manutenção dos mesmos.
 Deverão ser consideradas fontes energéticas e técnicas de tratamento de
efluentes alternativas.
a.5) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a
operação da portaria e bilheteria.
 Os equipamentos necessários para a operação devem suprir o adequado
funcionamento e integração com os demais postos de operação dos
Parques.
a.6) Elaborar folheteria de uso público da Área Estratégica Interna Fortaleza.
 Ao pagar o ingresso, o visitante deverá receber folheteria sobre a AEI
Fortaleza e os Parques contendo as opções de trilhas e atrativos, a
localização das principais estruturas de apoio, normas das Unidades e
informações gerais.
 Este material deve ser prático e funcional, trilingue e em braile, e será
distribuído gratuitamente na bilheteria.
a.7) Elaborar e aplicar formulário de pesquisa do perfil e grau de satisfação do
visitante.
 Este formulário deverá ser aplicado na saída do visitante.
 A aplicação do formulário é de responsabilidade do concessionário,
devendo apresentar a chefia dos Parques a análise da pesquisa e os
formulários originais.
a.8) Elaborar e implantar painel para interpretação de áreas degradas.
 Este painel deve focar os efeitos da descaracterização e degradação sobre
os campos naturais pelo processo de plantio e/ou retirada desordenada de
espécies vegetais do gênero Pinus, se possível utilizando recursos que
exemplifiquem a área degradada junto ao estacionamento.
 Sugere-se utilizar fotografias de campos degradados, painéis holográficos
interpretando áreas próximas à portaria e desenhos de cenários (antes e
depois do plantio e/ou retirada), dentre outros.
a.9) Realizar estudos específicos para concessão e licitação para implantação e
operação da portaria e bilheteria segundo a AGGI 31.

b) Estacionamento e Terminal de Transporte Interno (TTI) Fortaleza (Figura 4.7-9 e
4.7-10)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: Localizam-se anexos a portaria e bilheteria. Consistirá em um
estacionamento descoberto com sistema de drenagem e revestimento adequados,
com área ainda não estimada, e em um terminal para o transporte interno (TTI)
coberto para embarque e desembarque do sistema de transporte interno do Parque.
• Resultados esperados:
1. Estacionamento implantado e em funcionamento, absorvendo a demanda
gerada de forma eficaz e ordenada, sem causar impactos visuais e/ou
ambientais resultantes de sua implantação e operação; e
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2. Terminal de transporte implantado e em funcionamento, atendendo a
capacidade de suporte máxima prevista para os atrativos e para o Centro de
Apoio ao Visitante da Área Estratégica Fortaleza.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Projeto do estacionamento e terminal elaborados; e
3) Estacionamento e terminal implantados e em funcionamento, atendendo ao
público de forma eficiente e ordenada.
• Condicionante: A proibição de entrada de veículos no Parque, como ocorre
atualmente, está condicionada a disponibilização dos serviços de estacionamento e
transporte interno.
• Atividades e normas:
b.1) Elaborar projeto para o estacionamento identificando o local ideal, próximo ao
ponto 4.


O projeto do estacionamento deve ser apreciado e aprovado pela
administração dos Parques e DIREC, que deverá avaliar o potencial dos
impactos ao ambiente.



O projeto deve levar em conta os índices de demanda e os estudos de
capacidade de suporte.



O projeto deve contemplar as estruturas necessárias para pessoas
portadoras de deficiência.

b.1.1) Prever e implantar um bicicletário na área do estacionamento.
b.1.2) Prever local para aluguel de bicicletas junto ao estacionamento.
b.1.3) Prever projeto paisagístico para o estacionamento.
 Deverá se prever no projeto paisagístico o plantio de árvores nativas
da região que produzam sombra.
b.1.4) Avaliar sistema de drenagem e revestimento adequados.
 O estacionamento deverá ser pavimentado de forma ambientalmente
compatível.
 Deverá ser priorizado a utilização de pavimentação alternativa.
 A pavimentação deve contribuir para o sistema de drenagem
(pavimento alternativo e permeável) e absorver o mínimo possível de
calor.
b.1.5) Prever estacionamento com vagas para motos, carros e ônibus.
b.1.6) Prever passeio e ciclovia no estacionamento para acesso de pedestres
e ciclistas ao sistema de bilheteria e transporte interno.
b.1.7) Prever área de estacionamento para os veículos do transporte interno
na área do estacionamento.
b.1.8) Realizar estudo de capacidade de suporte do estacionamento.
b.2) Elaborar projeto para o Terminal de Transporte Interno (TTI) identificando o
local ideal, próximo ao ponto 4.
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 O projeto do TTI deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques e DIREC, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao
ambiente.
 O projeto deve levar em conta os índices de demanda e os estudos de
capacidade de suporte.
 O projeto deve contemplar as estruturas necessárias para pessoas
portadoras de deficiência.
 O TTI deverá apresentar proteção para chuva e bancos.
 O TTI deverá planejar e implantar Terminais de Embarque e Desembarque
(Figura 4.7-10).
b.3) Viabilizar e acompanhar a construção do estacionamento e TTI.
 Todas as intervenções físicas, incluindo o próprio estacionamento e TTI,
devem ser implementadas de forma a causar o mínimo impacto ambiental e
paisagístico.
 O terminal de embarque e desembarque deverá ser construído junto à
Bilheteria
observando critérios de conforto e segurança, inclusive
ambientais.
b.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a
operação do estacionamento e TTI.
b.5) Implantar a operação do estacionamento e TTI.
 O estacionamento e TTI devem funcionar durante o horário de visitação do
Parque e/ou de acordo com programas especiais (p. ex. visitação noturna).
b.5.1) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação
e operação do estacionamento e do TTI segundo a AGGI 31.
b.5.2) Implementar, sob o regime de concessão, sistema de aluguel de
bicicletas para os visitantes.
 O sistema de aluguel de bicicletas poderá ser objeto de concessão
exclusiva ou integrada como parte de um pacote de serviços e só
deverá ser implementado após a construção de ciclovia paralela à
via principal do PNSG (Via Fortaleza).
b.5.3) A manutenção fica a cargo do concessionário do serviço, sob a
supervisão da administração dos Parques.

c) Transporte Interno (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: consiste no sistema de transporte interno do Parque Nacional da Serra
Geral, interligando a Portaria Fortaleza (ponto 3) ao Centro de Apoio ao Visitante
(ponto 19, figura 4.7-9).
• Resultados esperados:
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1) Oferecer ao visitante um transporte eficiente e confortável, com capacidade de
atender a todas variações na demanda gerada atualmente, sem acarretar efeitos
nocivos ao meio ambiente.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados; e
2) Transporte interno implantado e em funcionamento sob sistema de concessão.
• Condicionante: O transporte Interno deverá entrar em operação após a implantação
do estacionamento.
• Atividades e normas:
c.1) Elaborar projeto para o transporte interno.
 O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.
c.1.1) Realizar estudos de capacidade de suporte e de aumento na demanda
para a definição da capacidade e tamanho ideal dos veículos de
transporte, levando em consideração: o tempo máximo de espera dos
visitantes nos terminais e os trechos e paradas previstos no sistema.
 O tempo de espera dos visitantes pelo transporte interno não deve
superar 30 minutos.
 Os projetos das estações (pontos) de embarque e desembarque
deverão ser pautados nos números atuais de crescimento da
demanda.
 Os pontos de embarque e desembarque serão: junto a bilheteria
(ponto 3); ao mirante da estrada (ponto 5); na entrada do circuito da
Pedra do Segredo (ponto 18); e no Centro de Apoio ao Visitante
Fortaleza (ponto 19).
c.1.2) Realizar estudos específicos para a definição de fonte energética
alternativa para os veículos, levando em conta minimização de impactos
e efeitos nocivos.
 Deverá se buscar a utilização de veículos com fontes de energia
menos poluentes.
c.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação do transporte interno, segundo a AGGI 31.
c.3) Implantar o sistema de transporte interno motorizado entre a Portaria Fortaleza
e o Centro de Apoio ao Visitante.
 O sistema de transporte interno é opcional aos visitantes.
 Todos os passageiros deverão viajar sentados.
 Os pontos de embarque e desembarque deverão ser dimensionados a partir
dos estudos de capacidade de carga.
 Os pontos de embarque e desembarque deverão ser cobertos (abrigo para
chuva), com bancos para idosos e pessoas portadoras de deficiências.
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 A manutenção dos veículos usados no transporte interno deve ser feita fora
das Unidades.
 A manutenção e o monitoramento do serviço e equipamentos ficam a cargo
da concessionária, sob a supervisão da administração dos Parques.

d) Via Fortaleza (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: a Via Fortaleza, eixo principal desta Área Estratégica, tem
aproximadamente 6,7 km de extensão sem pavimentação e sofre problemas de
drenagem e manutenção. Ligando a Portaria Fortaleza ao Centro de Apoio ao
Visitante (do ponto 3 ao 19, figura 4.7-9), demanda ações específicas para
possibilitar o adequado funcionamento do sistema de transporte interno no PNSG.
• Resultados esperados:
1) Pavimentação adequada realizada com implantação de sistema de drenagem
eficiente e de outras estruturas de apoio ao público.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Via pavimentada com sistema de drenagem implantado;
3) Estruturas de apoio na Via implantadas; e
4) Menor impacto causado pela erosão e menor interferência sobre as áreas de
banhado e turfeiras.
• Atividades e normas:
d.1) Elaborar projeto para implantação da Via Fortaleza, levando em consideração
um sistema adequado de drenagem, pavimentação alternativa, redutores de
velocidade, sinalização viária orientadora e educativa, pontos de parada do
transporte na Via no Mirante da Estrada e na entrada do Circuito da Pedra do
Segredo e ciclovia e passeio em todo o percurso da Via, integrada a esta.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques e
DIREC, que deverá avaliar o potencial dos impactos da implantação da Via
ao ambiente.
 A Via será de uma pista de duplo sentido com áreas de refúgio, ladeada
pela ciclovia e passeio.
 A pavimentação deve contribuir para o sistema de drenagem (pavimento
alternativo e permeável) e absorver o mínimo possível de calor.
 A pavimentação e o sistema de drenagem devem considerar as áreas de
prováveis corredores de fauna, implantando estruturas que visem a
proteção dos animais (redutores de velocidade, sinalização, etc).
 A velocidade máxima na Via deverá ser de 40km/h.
 A entrada na ciclovia deverá ser fechada 1 hora antes do fechamento da
Unidade.
d.2) Implantar a Via e estruturas complementares.
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 A implantação da Via e das estruturas complementares deve levar em conta
o mínimo impacto ambiental.
 A necessidade e quantidade de refúgios para permitir o tráfego dos veículos
do transporte interno em duplo sentido será determinada após a análise da
capacidade de suporte dos sistemas desta AEI.
d.2.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar Mirante da
Estrada (Figura 4.7-9, ponto 5) seguindo padrões de menor impacto.
 A estrutura que comporá a plataforma (ou deck) do Mirante deve ser
leve e executada preferencialmente em madeira ou aço.
 O projeto deve contemplar as estruturas necessárias para pessoas
portadoras de deficiência.
 O Mirante deve apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile, cujo contexto
para interpretação deve estar relacionado à diversidade paisagística
observada deste ponto, que inclui: áreas de reflorestamento, campos
naturais, Mata de Araucária, o Cânion Fortaleza, dentre outros.
d.2.2) Elaborar projeto e implantar bicicletário no Mirante da Estrada (ponto 5)
e na entrada do Circuito da Pedra do Segredo (ponto 8).
 O projeto dos bicicletários deve respeitar conceitos de arquitetura de
baixo impacto e ser integrado ao ambiente.
d.2.3) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar um terminal
de embarque e desembarque, um bicicletário e uma área de manobra
junto ao Centro de Apoio ao Visitante Fortaleza (ponto 19).
 Os projetos do terminal de embarque e desembarque, área de
manobra e do bicicletário, devem respeitar conceitos de arquitetura
de baixo impacto e integradas ao ambiente, observando critérios de
conforto e segurança, inclusive ambiental.
d.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da via segundo a AGGI 31.
 A manutenção ficam a cargo do concessionário do serviço, sob a
supervisão da administração dos Parques.

e) PIC Fortaleza (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: consiste numa pequena casa de madeira adaptada para o funcionamento
do PIC, fora dos padrões estabelecidos para os outros PIC’s, situada às margens da
estrada do Fortaleza junto a um galpão utilizado como depósito (pontos 6 e 7 da
figura 4.7-9, respectivamente). Para esta edificação está prevista a base temporária
para serviços importantes para a Unidade (prevenção e combate a incêndios,
fiscalização e pesquisa e manejo), sendo sua estrutura futuramente demolida e
retirada.
• Resultados esperados:
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1. Viabilizar o uso temporário do PIC como base para os serviços de prevenção e
combate a incêndios, fiscalização, pesquisa e manejo do PNSG; e
2. Futura desativação do PIC e demolição e remoção das estruturas ali existentes.
• Indicadores:
1) PIC adaptado e em funcionamento como base para os serviços de prevenção e
combate a incêndios, fiscalização e pesquisa e manejo do PNSG em caráter
temporário;
2) PIC desativado após a instalação da Portaria Fortaleza e incorporação da sede
da Fazenda Fortaleza; e
3) Estruturas demolidas e retiradas após a desativação.
• Aividades e normas:
e.1) Implantar temporariamente na área do atual PIC a base de apoio da brigada de
prevenção e combate a incêndios, da fiscalização e da pesquisa e manejo do
Parque Nacional da Serra Geral, incluindo adaptações que possibilitem:
depósito de materiais necessários para tais serviços no galpão; a utilização da
casa como refeitório e dormitório temporário; e a instalação de equipamentos e
infra-estrutura móvel (que possa ser posteriormente retirada) julgada
estritamente necessária para a operação temporária dos serviços pelas
respectivas equipes técnicas responsáveis e pela administração dos Parques.


A estrutura atual deve sofrer o mínimo de interferência na adaptação para
a instalação da base de apoio da brigada de prevenção e combate a
incêndios, da fiscalização e da pesquisa e manejo.



O caráter da ocupação é temporário.



As atividades e adaptações previstas na área não deverão interferir com o
uso público previsto para esta AEI.

e.2) Após a incorporação da sede da Fazenda Fortaleza e adaptação das
estruturas já existentes nesta área, desativar, demolir e recuperar a área do
atual PIC.


A desativação e demolição do atual PIC está condicionada a implantação
da Portaria Fortaleza e a solução fundiária da fazenda Fortaleza, onde
deverá ser instalada a infra-estrutura definitiva para a base de apoio da
brigada de prevenção e combate a incêndios, da fiscalização e da
pesquisa e manejo para PNSG.

f) Fazenda Fortaleza (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Ocupação Temporária.
• Descrição: consiste na sede da Fazenda Fortaleza (ponto 32), apresentando,
segundo informações locais, grande infra-estrutura instalada. A área não foi
acessada e avaliada durante a elaboração do presente Plano devido a relação
conflituosa existente. No entanto, pretende-se com a regularização fundiária da
Fazenda viabilizar a instalação da base para a brigada de controle e combate a
incêndios, para a fiscalização e para a pesquisa e monitoramento do PNSG.
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• Resultados esperados:
1. Solução fundiária; e
2. Futura instalação do PIC, da brigada de controle e combate a incêndios, suporte
para fiscalização, pesquisa e monitoramento do Parque Nacional da Serra Geral.
• Indicadores:
1) Solução fundiária da Fazenda; e
2) Avaliação da infra-estrutura e elaboração de projeto para a instalação da base
para a brigada de controle e combate a incêndios, para a fiscalização e para a
pesquisa e monitoramento do PNSG.
• Aividades e normas:
f.1)

Solucionar a questão fundiária da área, seguindo as diretrizes das AGGI 19 a
24.

f.2)

Avaliar a estrutura e elaborar projeto para a futura instalação da brigada de
controle e combate a incêndios, suporte para fiscalização, pesquisa e
monitoramento do Parque Nacional da Serra Geral.


O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.



O projeto de ampliação e adequação da estrutura deve levar em conta a
infra-estrutura já disponível e as áreas degradadas, e sua implementação
está condicionada ao processo de regularização fundiária.



Especial atenção no projeto deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário da
estrutura.



Os equipamentos e infra-estrutura necessários para a operação devem
suprir o adequado funcionamento de integração com os programas e
objetivos específicos desta AEI, incluindo: sistema de rádio-comunicação,
binóculos, equipamentos para controle e combate a incêndios.

g) Circuito da Pedra do Segredo (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo.
• Descrição: localizado a meio caminho do Centro de Apoio ao Visitante, iniciando à
beira da Via Fortaleza, consiste num circuito composto de trilhas e mirantes, com
aproximadamente 4 km de extensão, que inicia junto a Via Fortaleza (ponto 8) indo
até o mirante da Pedra do Segredo (ponto 10), um dos principais atrativos do
Parque, retornando para contornar o vértice do cânion, e daí até o Mirante da
Cachoeira (ponto 12). Este circuito possibilita o retorno para a Via e a integração
com o sistema interno de Transporte ou a conexão, no ponto 13, com a Trilha da
Borda do Fortaleza. O Circuito da Pedra do Segredo inclui as propostas para o
Mirante de mesmo nome, a Ponte do Tigre Preto, o Mirante do Tigre Preto e o
Mirante da Cachoeira. A Ponte tornará seguro o acesso dos visitantes ao Mirante da
Pedra do Segredo em todos os dias do ano. A implantação de mirante estruturado
para observação da cachoeira do Tigre Preto no inicio desta trilha visa corrigir a
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situação emergencial de falta de segurança no local e aumentar a oferta de passeios
auto-guiados e de fácil acesso no PNSG.
• Resultados esperados:
1) Implantação do Circuito com todas as estruturas de apoio previstas;
2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público
que visita o Circuito, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente;
e
3) Frear os processos de degradação e recuperar o traçado da antiga Trilha da
Pedra do Segredo.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Circuito com mirantes, ponte e materiais e equipamentos correlatos implantados
e em funcionamento; e
3) Fim do processo atual de degradação e recuperação das trilhas.
• Aividades e normas:
g.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar o Circuito da Pedra
do Segredo.
 O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.
g.1.1) Definir o traçado ideal, aferindo a proposta contemplada no presente
Plano (pontos 8 a 13 da figura 4.7-9).
 A Trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a impedir que os
visitantes saiam da mesma. Uma sugestão é a utilização de cabos de
aço presos a postes de eucalipto na altura dos joelhos, principalmente
nos trechos próximos as bordas e as margens de rios.
 O traçado do Circuito deverá buscar minimizar os impactos sobre a
vegetação das margens do rio Tigre Preto.
g.1.2) Estabelecer a capacidade de suporte do Circuito com definição de
indicadores.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para
o monitoramento dos impactos ao longo do Circuito e do tempo.
g.1.3) Implantar ponte para travessia sobre o Rio Tigre Preto (ponto 9).
 A Ponte deverá se localizar em um ponto à montante da passagem
atual e deverá ser uma estrutura leve e integrada à paisagem, de
preferência de aço e/ou madeira, e que ofereça segurança aos
visitantes.
 Em função do fluxo estimado de visitantes, a Ponte deverá ter largura
em torno de 1,2 a 1,5 metros. Deverão ser implantadas passagens
elevadas (estruturas rústicas) sobre os pontos alagadiços próximos à
ponte ou nas trilhas do Circuito.
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g.1.4) Implantar o Mirante da Pedra do Segredo através de plataforma na base
da trilha de descida para a Pedra do Segredo (ponto 10).
 A estrutura que comporá a plataforma (ou deck) do Mirante da Pedra
do Segredo (ponto 10) deve ser leve e executada preferencialmente
em madeira ou aço. Há espaço para uma plataforma de
aproximadamente 3 metros de raio em formato semi-circular, que
deverá ser cercada por guarda-corpo, nos moldes dos mirantes já
existentes no PNAS.
 O Mirante deve apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
 O projeto do Mirante deve ser apreciado e aprovado pela
administração dos Parques, que deverá avaliar o potencial dos
impactos ao ambiente (AGGI 63).
g.1.5) Instalar escada para acesso à plataforma que compõe o Mirante da
Pedra do Segredo.
 A descida até a plataforma deverá ser realizada através de escada de
madeira ou metálica, com corrimões robustos e seguros.
g.1.6) Estudar e implantar traçado alternativo para o retorno da Pedra do
Segredo.
 Deverá ser estudado traçado alternativo para o retorno da Pedra do
Segredo até o Mirante do Tigre Preto de forma a minimizar os
impactos no solo e evitar encontros entre os grupos.
g.1.7) Implantar o Mirante do Tigre Preto em estrutura elevada e afastada da
borda do cânion, próximo ao ponto 11.
 A estrutura elevada que comporá o Mirante do Tigre Preto deve ser
leve e executada preferencialmente em madeira ou aço. A altura
deverá ser determinada pelo ângulo de visada, preferencialmente
buscando, mesmo com o afastamento de um metro a um metro e
meio da borda, a visualização de maior parte da cachoeira. O
contraponto deve ser o impacto visual da estrutura, devendo-se
buscar o equilíbrio entre os dois fatores.
 O Mirante deve apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
 O projeto do Mirante deve ser apreciado e aprovado pela
administração dos Parques, que deverá avaliar o potencial dos
impactos ao ambiente (AGGI 63).
g.1.8) Implantar o Mirante da Cachoeira em estrutura elevada e afastada da
borda do cânion próximo ao ponto 12.
 A estrutura elevada que comporá o Mirante do Tigre Preto deve ser
leve e executada preferencialmente em madeira ou aço. A altura
deverá ser determinada pelo ângulo de visada, preferencialmente
buscando, mesmo com o afastamento de um metro a um metro e
meio da borda, a visualização de maior parte da cachoeira. O
contraponto deve ser o impacto visual da estrutura, devendo-se
buscar o equilíbrio entre os dois fatores.
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 O Mirante deve apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
 O projeto do Mirante deve ser apreciado e aprovado pela
administração dos Parques, que deverá avaliar o potencial dos
impactos ao ambiente (AGGI 63).
g.1.9) Instalar sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo do
Circuito da Pedra do Segredo, de acordo com o projeto de sinalização
das Unidades.
 As placas informativas no início das Trilhas do Circuito deverão
apresentar informações sobre trajeto, distância, tempo de caminhada,
grau de dificuldade e obstáculos (escadas, piso irregular, etc).
 A sinalização ao longo do Circuito deverá indicar a proibição de
ultrapassar as barreiras de segurança e a distância até o próximo
mirante.
 Sugere-se como temáticas para interpretação da trilha aspectos
relacionados à evolução geológica dos cânions, ambiente rupícola e
sua biodiversidade associada (vegetação rupícola e fauna associada),
transição entre ambientes e/ou Formações Florestais (Florestas
Nebular, Ombrófila Mista, Ombrófila Densa, Vegetação Rupícola).
g.1.10) Instalar estruturas de segurança em toda a borda do cânion.
 Deverá ser implantada estrutura de proteção através de guardacorpos, que permitam a visão e impeçam a transposição. Assim como
nos mirantes atuais do PNAS, deve-se prever grade de proteção que
impeça as crianças de passarem por baixo do guarda-corpo.
g.1.11) Instalar lixeiras no início do Circuito e prever sistema de coleta regular
do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a
demanda estabelecida pelos estudos específicos e pelo
monitoramento, sendo realizada, enquanto isso, diariamente nos
períodos de fluxo intenso (feriados e finais de semana) e
semanalmente nos períodos de baixa visitação.
 O Circuito deverá ter percurso auto-guiado e fechar 1:30 antes do
horário de fechamento do Parque.
g.1.12) Implantar o sistema de funcionamento da trilha.
g.2) Manter a vegetação na frente dos mirantes do Circuito aparada, para permitir a
apreciação da paisagem.
g.3) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto de recuperação das
Trilhas do Circuito da Pedra do Segredo, incluindo a implantação de estruturas
para transposição dos trechos acidentados do Circuito e a instalação, nos
pontos de maior desnível, de degraus de madeira e eventualmente corrimãos.
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g.4) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
 Sendo um Circuito destinado a atender grande fluxo de visitantes da
Unidade, poderá ser determinada a futura pavimentação da trilha. O
monitoramento de impactos deverá avaliar e estabelecer essa necessidade.
g.5) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

h) Trilha da Borda do Fortaleza (Figura 4.7-9)
• Inserção no Zoneamento: Zona de Uso Extensivo.
• Descrição: a Trilha da Borda do Fortaleza estende-se desde a borda oeste do vértice
do rio Tigre Preto (ponto 13) até o ponto 18 (Figura 4.7-9) e oferece traçados
alternativos (variantes) e atrativos diversos, com aproximadamente 2 km de
extensão, apresentando-se como um grande mirante do cânion Fortaleza. No ponto
14, um mirante com pequena elevação favorecerá a vista (Mirante da Borda). Sobre
o cânion de um pequeno afluente do rio Tigre Preto (transversal do Cânion
Fortaleza) será implantada uma “ponte suspensa” como atrativo complementar desta
trilha.
• Resultados esperados:
1. Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio previstas;
2. Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público
que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente; e
3. Frear os processos de degradação da trilha.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Fim do processo atual de degradação da trilha; e
3) Trilha com mirante, ponte, variantes e materiais e equipamentos correlatos
implantados e em funcionamento.
• Atividades e sub atividades:
h.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha da Borda do
Fortaleza.
 O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.
h.1.1) Definir o traçado ideal da trilha.
 A trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a impedir que os
visitantes o desobedeçam. Uma sugestão é a utilização cabos de
aço presos a postes de eucalipto, na altura dos joelhos.
 O traçado da trilha deverá buscar minimizar os impactos sobre a
vegetação.
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h.1.2) Estabelecer a capacidade de suporte da trilha com a definição de
indicadores.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para
o monitoramento dos impactos na região da trilha.
h.1.3) Instalar sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo da
trilha.
 A placa informativa no início da trilha deverá apresentar dados sobre
trajeto, distância, tempo de caminhada, grau de dificuldade e
obstáculos (escadas, piso irregular, etc).
 A sinalização orientadora deverá indicar a obrigatoriedade do sentido
único na trilha.
 Sugere-se como temáticas para interpretação da trilha aspectos
relacionados a: evolução geológica dos cânions, ambiente rupícola e
sua biodiversidade associada (vegetação rupícola e fauna
associada), transição entre ambientes e/ou Formações Florestais
(Florestas Nebular, Ombrófila Mista, Ombrófila Densa, Vegetação
Rupícola).
h.1.4) Instalar estruturas de proteção na borda do cânion por toda a extensão
da trilha.
 A trilha deverá ter estruturas de proteção ao longo de toda a borda
do cânion, com a instalação de guarda-corpo nos mirantes naturais
que se projetam nos cânions e nos trechos com potencial para
apreciação da paisagem.
 Na borda do cânion, no entorno imediato do Mirante da Borda,
deverá ser implantada estrutura de proteção, através de telas de
arame de cerca de 90 cm de altura, que impeça a transposição.
h.1.5) Implantar estruturas para transposição dos trechos acidentados e
alagados da trilha.
h.1.6) Implantar Mirante da Borda em estrutura elevada e afastada da borda
do cânion próximo ao ponto 14.
 A estrutura que comporá o Mirante da Borda deve ser leve e
executada preferencialmente em madeira ou aço. A altura deverá ser
determinada pelo ângulo de visada, preferencialmente buscando,
mesmo com o afastamento de um metro a um metro e meio da
borda, a visualização de maior parte do cânion. O contraponto deve
ser o impacto visual da estrutura, devendo-se buscar o equilíbrio
entre os dois fatores.
 Os mirantes devem apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
 O projeto do mirante deve ser apreciado e aprovado pela
administração dos Parques, que deverá avaliar o potencial dos
impactos ao ambiente (AGGI 63).
h.1.7) Implantar área de descanso afastada da borda do cânion, junto ao
Mirante da Borda.
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 A área de descanso deverá permanecer em seu estado natural,
apenas sendo necessária a instalação de bancos para descanso que
permitam a apreciação da paisagem.
h.1.8) Instalar estrutura de segurança no entorno imediato do Mirante da
Borda e nos mirantes naturais (a serem identificados) para o interior do
cânion.
h.1.9) Elaborar estudo de viabilidade técnica e econômica e implantar a Ponte
Suspensa sobre o braço do cânion Fortaleza (ponto 16).
 O projeto da Ponte Suspensa deverá levar em conta as questões de
adequabilidade cênica e de impacto visual sobre a paisagem.
 Especial atenção deverá ser dedicada à segurança do visitante na
Ponte, considerando a capacidade de suporte gerada pela demanda
criada pelo atrativo.
 A Ponte Suspensa ter sentido único, do ponto 13 para o ponto 18.
h.1.10) Implantar área de descanso afastada da borda do cânion após a Ponte
Suspensa em local a ser definido.
 A área de descanso deverá permanecer em seu estado natural,
apenas sendo necessária a instalação de bancos para descanso que
permitam a apreciação da paisagem.
h.1.11) Estudar traçado e implantar variantes 1 e 2 (pontos 15 e 17) para
encurtar o caminho para o Centro de Apoio ao Visitante (ponto 19).
h.1.12) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever sistema de coleta
regular do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades, conforme especificações das Ações
Gerenciais Gerais correlatas.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.
h.1.13) Implantar o sistema de funcionamento da trilha.
 A trilha ficará aberta durante o horário de funcionamento do Parque
e deverá ser auto-guiada.
h.2) Manter a vegetação na frente dos mirantes aparada, de forma a permitir a
apreciação da passagem.
h.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
h.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 26.
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i) Centro de Apoio ao Visitante Fortaleza (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: como o próprio nome diz, consistirá em um pequeno centro de apoio aos
visitantes (ponto 19), a ser implantado junto a atual área do estacionamento, próxima
ao Cânion Fortaleza do PNSG. A viabilização desta estrutura justifica-se pela grande
distância existente entre a maior parte dos atrativos desta AEI e a Portaria Fortaleza.
Como o local previsto para implantação do Centro apresenta áreas degradadas com
diferentes níveis (“barrancos”), a estrutura deverá apresentar arquitetura de baixo
impacto visual, literalmente incrustada no local. O suporte aos visitantes será
proporcionado por serviços de café, sanitários, lojinha, sala para administração e
primeiros socorros, painéis interativos educativos e de orientação e bancos e mesas
para descanso e piqueniques.
• Resultado esperado:
1. Implantação de estrutura e serviço de apoio ao visitante de forma ordenada e
eficiente.
• Indicadores:
1) Infra-estrutura, materiais e equipamentos previstos implantados; e
2) Atendimento à capacidade de suporte estimada para a Área Estratégica de forma
ordenada.
• Aividades e normas:
i.1)

Elaborar projeto arquitetônico e implantar o Centro de Apoio ao Visitante do
Fortaleza.
i.1.1)

Implantar os serviços e equipamentos necessários para o apoio ao uso
público na região incluindo: painéis interpretativos, lojinha, café, sala
para administração e atendimento a primeiros socorros, banheiros,
bicicletário e bancos e mesas para descanso e piquenique.

i.1.2)

Implantar a estrutura do Centro de Apoio ao Visitante aproveitando as
áreas degradadas do atual estacionamento do Fortaleza; e o
desenvolvimento de projeto paisagístico em acordo com o cenário
natural.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques e DIREC, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao
ambiente.
 A edificação que compõe o Centro de Apoio ao Visitante deverá ser
concebida em alvenaria e madeira, em dois pisos em níveis,
aproveitando as declividades do terreno e com um mirante sobre o
nível superior.
 A concepção arquitetônica deverá minimizar o impacto visual,
utilizando apenas áreas degradadas.
 Especial atenção deverá ser dedicada ao sistema de tratamento
hidro-sanitário e de abastecimento de energia.
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 Neste local, os painéis interpretativos deverão abordar os principais
temas definidos para a AEI, incluindo a história geológica e os
ecossistemas mais característicos com sua biodiversidade
associada.
 Deverá ser instalado um painel com mapa e esquema das trilhas e
mirantes da Área Estratégica Interna Fortaleza no Centro de Apoio,
indicando aqueles que necessitam de guias, os horários de
funcionamento e as normas de segurança. Outro destacará os
mesmos temas, mas abrangendo os parques.
 No Centro de Apoio deverá ser montada uma maquete da AEI
Fortaleza, em escala, feita de material resistente ao toque, para
permitir que as pessoas portadoras de deficiência visual tenham a
noção da grandiosidade da região.
 O Mirante deve apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
i.1.3)

Implantar um café.
 Os alimentos servidos no café deverão ser típicos da região, e que
não necessitem ser produzidos no local, com exceção de bebidas
como sucos, chás e cafés.

i.1.4)

Implantar pequena loja.
 A lojinha deverá comercializar preferencialmente,
artesanais locais e com referência aos Parques.

produtos

 Os produtos comercializados devem ser estabelecidos no contrato
de concessão.
 A loja deverá vender os produtos elaborados como livros, guias,
posters, cartões, etc., sobre os Parques.
i.1.5)

Implantar sala para a administração e primeiros socorros.
 A sala deverá ser equipada com equipamentos (computador,
impressora, etc) e mobiliário (mesa, cadeiras, mesa para
computador e impressora, armário, etc.) de escritório.
 A sala deverá receber sistema de comunicação (central de radio).
 Deverá ser reservado um espaço na sala para locar uma maca e
pequeno armário com quite de primeiros socorros.

i.1.6)

Implantar sistema de funcionamento.
 O café e a lojinha devem funcionar durante todo o período de
funcionamento do Parque.
 Os banheiros devem estar sempre disponíveis, limpos e em
condições de uso, sendo sua manutenção responsabilidade dos
concessionários dos serviços e /ou terceirizados.
 O café e a lojinha devem ser abastecidos fora do horário de
funcionamento do Parque.
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 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.

j)

i.2)

Estudar a viabilidade do visitante que tiver alugado bicicleta devolvê-la no
Centro de Apoio, podendo retornar ao estacionamento através do transporte
interno.

i.3)

Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação do Centro de Apoio ao Visitante Fortaleza segundo a AGGI 31.

Trilha da Mata Nebular (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo.
• Descrição: consistirá em uma trilha com 700 metros de extensão, que inicia no
ponto 20, próximo ao Centro de Apoio ao Visitante, contorna um capão de Mata
Nebular e retorna ao Centro (ponto 19) por área de campo e banhado. Com o
objetivo principal de proporcionar interpretação ambiental para visitantes de todas as
faixas etárias e pessoas portadoras de deficiência, a trilha possui curta duração e
grau de dificuldade fácil.
• Resultados esperados:
1) Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio previstas;
2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público que
visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente; e
3) Frear os processos de degradação da trilha.
• Indicadores:
1) Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio previstas;
2) Estudos específicos realizados; e
3) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha.
• Aividades e normas:
j.1)

Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha da Mata
Nebular:
 O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.
j.1.1) Definir o traçado ideal da trilha, aferindo a proposta contemplada no
presente Plano (Figura 4.7-9).
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A trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a impedir que os
visitantes o desobedeçam. Uma sugestão é a utilização cabos de
aço presos a postes de eucalipto, na altura dos joelhos.
O estudo de traçado deverá dedicar especial consideração às
possibilidades de minimização ou mitigação dos impactos gerados
na implantação da trilha.

j.1.2) Instalar sinalização informativa, interpretativa e orientadora ao longo da
trilha.


A placa informativa no início da trilha deverá apresentar dados sobre
trajeto, distância, tempo de caminhada, grau de dificuldade e
eventuais obstáculos (escadas, piso irregular, etc).



A sinalização ao longo da trilha deverá indicar a proibição de
ultrapassar as barreiras de segurança e a obrigatoriedade de seguir
pelo traçado.



Sugere-se como temáticas para interpretação da trilha aspectos
relacionados a Mata Nebular e sua biodiversidade associada (origem
do nome, características da formação vegetal, espécies endêmicas,
dentre outros) e aos Campos e banhados incluindo aspectos
inerentes as turfeiras (utilizando recursos como “zoom” nos painéis
para demonstrar detalhes do Sphagnum spp., cortes no perfil do solo
com os densos colchões desta vegetação, a saturação hídrica do
ambiente, a importância de reservação de água e abastecimento de
aqüíferos, dentre outros).

j.1.3) Implantar estruturas para transposição dos trechos acidentados e
alagados da trilha, considerando principalmente idosos e pessoas
portadoras de deficiências.
j.1.4) Estabelecer a capacidade de suporte da trilha com a definição de
indicadores.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para o
monitoramento dos impactos ao longo da trilha.
j.1.5) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever sistema de coleta regular
do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está condicionada
ao estabelecimento de destinação adequada no entorno das Unidades,
conforme especificações das Ações Gerenciais Gerais correlatas.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.
j.2)

Implantar o sistema de funcionamento da trilha.
 A trilha ficará aberta durante o horário de funcionamento do Parque e
deverá ser auto-guiada.

j.3)

Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
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 Nos trechos em que a trilha permanece sobre solo natural, deverá ser
implementado sistema de avaliação e manejo de impactos.
j.4)

Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

k) Trilha do Mirante do Fortaleza (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo.
• Descrição: esta trilha compreende as propostas de estruturação dos Mirantes Torres
(ponto 21), Planície (ponto 22), Fortaleza (ponto 23), Quebra Cangalha (ponto 24),
Morro do Carazal (ponto 25) e Rio da Pedra (ponto 26). Destes, o Fortaleza é o
único atrativo utilizado de forma intensiva atualmente. A trilha inicia no ponto 20 e
segue pelo leito da via de acesso, interditada após o Centro de Apoio ao Visitante,
até o ponto em que o percurso passa a ser sobre campo, acompanhando a borda do
cânion, chegando ao Mirante do Fortaleza, de onde se segue para os demais
mirantes por diferentes traçados. Portanto, compreendendo todas suas variantes, a
Trilha do Mirante do Fortaleza possui aproximadamente 3 km de extensão. O
traçado atual até o Mirante Fortaleza tem o solo bastante irregular, dificultando o
acesso. Não existem estruturas de segurança e é grande o risco de acidentes. Esta
trilha inicial e parte das demais já apresentam impactos nas áreas sobre solo natural,
como o pisoteio da vegetação e a exposição do solo, sendo que no trecho ainda
sobre o leito da estrada apresenta processo erosivo acentuado. Apesar do grande
potencial da área, atualmente a grande maioria dos visitantes só realiza o passeio
até o Mirante do Fortaleza, sem se deslocar até os demais.
• Resultados esperados:
1)

Implantação da trilha e dos mirantes com todas as estruturas de apoio e
segurança previstas;

2)

Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público
que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente;

3)

Viabilizar um programa de visitação diferenciado para interpretação noturna de
firmamentos e aspectos astronômicos; e

4)

Frear os processos de degradação.

• Indicadores:
1)

Estudos específicos realizados;

2)

Trilha com mirantes, estruturas e equipamentos associados implantados;

3)

Programa de visitação noturna elaborado e em funcionamento;

4)

Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha; e

5)

Fim do processo atual de degradação e recuperação da trilha.

• Aividades e normas:
k.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha do Mirante
do Fortaleza:
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O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.

k.1.1) Definir o traçado ideal da Trilha até o Mirante do Fortaleza e dos demais
mirantes, aferindo a proposta contemplada no presente Plano (pontos
20 ao 26 da figura 4.7-9).
 A trilha devem ter seu traçado demarcado de forma a impedir que os
visitantes o desobedeçam. Uma sugestão é a utilização cabos de
aço presos a postes de eucalipto, na altura dos joelhos, ou
balizadores de madeira comercial.
k.1.2) Estabelecer a capacidade de suporte com a definição de indicadores.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para
o monitoramento dos impactos ao longo da trilha.
k.1.3) Elaborar projeto e instalar estruturas de segurança e equipamentos de
apoio nos Mirantes do Fortaleza (ponto 23), Torres (ponto 21), Planície
(ponto 22), Quebra Cangalha (ponto 24), Morro do Carazal (ponto 25) e
Rio da Pedra (ponto 26) e no entorno imediato dos mesmos.
 Deverão ser tomados cuidados especiais em relação ao impacto
visual dos mirantes.
 Na borda do cânion, no entorno imediato dos mirantes, deverá ser
implantada estrutura de proteção através de grades de arame de
cerca de 90 cm de altura que impeçam a transposição.
 Os equipamentos de apoio devem incluir lunetas com sistema “caçaníquel” e devem ser implantados preferencialmente nos Mirantes
Torres, Planície e do Fortaleza.
 Nos locais em que existam mirantes naturais não contemplados
nesta proposta, estes deverão ser desativados.
k.1.4) Elaborar conteúdo e instalar painéis interpretativos na Trilha do Mirante.
 Deverão ser implantados ao longo da trilha painéis em alto relevo,
trilingues e em braile, para interpretação da paisagem e abordando o
desenvolvimento evolutivo ambiental (a formação da planície, dos
ambientes florestais e campestres, etc), destacando a influência do
homem através da colonização e os ciclos econômicos ocorridos no
passado e presente. Juntamente com estes ou em painel
complementar, deverão ser abordadas as mesmas temáticas
ilustradas em diferentes cenários futuros, desejáveis e indesejáveis
frente à continuidade ou não de interferências humanas negativas e
positivas na paisagem e no(s) ambiente(s).
 Os painéis deverão ser localizados nos pontos em que é possível
obter-se a visão mais ampla da paisagem.
k.1.5) Instalar sinalização ao longo da trilha.
 A placa informativa no início da trilha para os mirantes deverá
apresentar informações sobre trajeto, distância, tempo de
caminhada, grau de dificuldade e obstáculos (escadas, piso irregular,
etc).
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 No início da trilha a partir do Mirante do Fortaleza, deverá ainda ser
indicada a inexistência de lixeiras nos percursos subseqüentes e a
obrigatoriedade de armazenar adequadamente o lixo produzido
durante o passeio.
k.1.6) Implantar área de descanso com bancos na região do Mirante do
Fortaleza.
k.1.7) Instalar lixeiras somente no início e final da trilha que leva ao Mirante do
Fortaleza e prever sistema de coleta regular do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, a cada dois dias nos períodos de fluxo
intenso (feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos
de baixa visitação.
 A trilha ficará aberta durante o horário de funcionamento do Parque
e deverá ser auto-guiada.
k.2) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto de recuperação da
trilha, incluindo a implantação de estruturas para transposição dos trechos
acidentados e a instalação, nos pontos de maior desnível, de degraus e
eventualmente corrimãos.
 As intervenções de drenagem e/ou pavimentação devem ser direcionadas
principalmente para os trechos da trilha de subida para o Mirante do
Fortaleza, que se encontram em solo exposto e bastante degradada.
k.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
 O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados pelos
estudos de capacidade de suporte.
k.4) Elaborar programa de visitação noturna guiada para interpretação do
firmamento e observação de aspectos astronômicos.
 O programa de visitação noturna da trilha deve prever sistema de
agendamento prévio, obrigatoriedade de guias capacitados para
interpretação noturna e integração ao sistema de transporte interno (com
horários especiais pré-definidos e agendados).
k.5) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

l) Trilha do Cânion Fortaleza (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva.
• Descrição: o cânion Fortaleza é um dos maiores da região em extensão, com
aproximadamente 6,5 a 7 km. Possui variação altitudinal de 200 a 1.000 m e largura
entre 200 e 2.300 m. Estas características, somadas à exuberância do ambiente
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florestal do interior do cânion, conferem um aspecto cênico singular de grande
beleza. Por outro lado, formando um importante reduto para diversas espécies da
fauna cinegética de ocorrência local, o cânion Fortaleza é atualmente um local com
grande pressão de caça, principalmente proveniente da planície. A Trilha do Cânion
Fortaleza será destinada para a atividade de canionismo, seguindo o perfil detalhado
pela ACASERGE, em anexo, como forma de viabilizar um esporte de aventura
diferenciado e, ao mesmo tempo, inibir a ação de caçadores no interior do cânion. O
canionismo começa junto ao vértice e encerra no ponto 28 (Figura 4.7-2.2), de onde
os praticantes deverão seguir até o PIC Tigre Preto.
• Resultados esperados:
1) A atividade do canionismo praticada, com sistema eficaz de controle e segurança
dos praticantes e com mínimo grau de impactos ambientais no cânion do Fortaleza.
• Indicadores:
1)

Estudo de capacidade de suporte da trilha efetuado e sendo monitorado;

2)

Equipamentos de apoio (orientação, segurança e sinalização) definidos e
implantados;

3)

Sistemas de operação (segurança e controle, e monitoramento de impactos) e
agendamento elaborados e em funcionamento; e

4)

Atividade sendo praticada no cânion Fortaleza segundo normatização e
regulamentação da mesma para o interior dos Parques.

• Atividades e normas:
l.1) Realizar estudos específicos para a definição de traçado e equipamentos de
segurança.
 Os estudos específicos devem ser realizados em parceria com a ACASERGE
e/ou outras entidades congêneres.
 Definir o grau de dificuldade do cânion, em relação aos demais que permitem
a prática dentro dos Parques.
 A trilha deve ser guiada conforme o estabelecido na AGGI 6.
 No traçado da trilha devem ser evitadas as áreas com vegetação rupícula,
com ninhos e outros aspectos da fauna e flora de relevância.
l.1.1) Fazer estudo específico de capacidade de suporte e potencial de impactos
levando em conta tamanho de grupo, tempo de realização, rotas
existentes e alternativas de percurso.
 Até que os estudos sejam concluídos, ficam definidos como limites:
grupos de no máximo 6 visitantes acompanhados por guias quando
necessário (conforme AGGI 6), sendo permitido somente um grupo por
dia.
 No estudo devem ser estabelecidos
monitoramento de impacto.

os

indicadores

para

o

l.2) Implantar a Trilha do Cânion Fortaleza.
 A trilha terá sentido único planalto – planície.
 Deverão ser implantadas duas áreas para o camping selvagem (refúgios de
segurança e pernoite) no interior do cânion, sendo uma próximo ao ponto 27
(Figura 4.7-9) e outra a ser definida.
 Deverá ser instalado um sistema eficaz para controle e segurança de
praticantes.
 O controle de entrada será realizado no PIC Fortaleza.
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 O controle da saída será realizado no PIC Tigre Preto.
 Deverá ser estabelecido um sistema para agendamento prévio da prática.
 A sinalização da entrada do cânion deverá indicar a distância e o tempo
estimado de percurso, o grau de dificuldade, os equipamentos necessários e
os aspectos de segurança.
 Guias e visitantes deverão ser orientados para andar somente pelos trechos
demarcados, de forma a minimizar o impacto do pisoteio em vegetação.
 As paradas para descanso deverão se realizar somente em trechos com
pedras ou no refúgio de segurança e pernoite.
 A definição de duas áreas para camping selvagem tem como objetivo o
revezamento das mesmas para essa atividade.
 É expressamente proibido o afastamento do leito do rio.
 Todo o lixo deverá ser armazenado e ter destinação adequada fora das
Unidades após o término da atividade.
 A atividade deverá seguir as orientações constantes nas AGGI 6.
l.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.
m) Trilha do Tigre Preto (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo.
• Descrição: esta trilha entra por aproximadamente 2 km no cânion Fortaleza, pela
baixada catarinense no município de Jacinto Machado, onde a Floresta Ombrófila
Densa é bastante exuberante. Da mesma forma que a prática do canionismo e a
implantação do PIC Tigre Preto, o funcionamento desta trilha ajudará a inibir a
pressão de caça e outros delitos, como extração de palmito. Sua principal finalidade,
no entanto, será proporcionar a interpretação e sensibilização ambiental dos
usuários em relação à biodiversidade e à estrutura deste ambiente florestal. A trilha
inicia junto ao PIC Tigre Preto (ponto 29), a ser implantado, indo ao encontro do
ponto do final da trilha do canionismo (ponto 28).
•

Resultados esperados:
1)

Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio previstas;

2)

Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público
que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente;
e

3)

Frear os processos de degradação.

• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Trilha e estruturas e equipamentos associados implantados;
3) Fim do processo atual de degradação; e
4) Manutenção do estado natural do entorno da trilha.
• Atividades normas:
m.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implementar a Trilha do Tigre
Preto.
 O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques.
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m1.1) Definir o traçado ideal da trilha, aferindo a proposta contemplada no
presente Plano (pontos 29 e 28 da figura 4.7-2.2).
 A trilha deve ter sentido único.
 A trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a impedir que os
visitantes o desobedeçam.
 Deverá ser definido traçado alternativo para o retorno ao PIC Tigre
Preto de forma a minimizar os impactos no solo e evitar encontros
entre os grupos.
 O traçado da trilha deverá buscar minimizar os impactos sobre a
vegetação das margens do rio e/ou dentro do ambiente florestal.
m.1.2) Estabelecer a capacidade de suporte com definição de indicadores.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para o
monitoramento dos impactos ao longo da trilha.
 Até que os estudos de capacidade de suporte sejam realizados
recomenda-se inicialmente a determinação de um máximo de 16
pessoas por grupo. Para evitar mais que um encontro de grupos na
trilha e preservar a característica do passeio, serão permitidos
inicialmente quatro grupos por dia, saindo com um intervalo mínimo de
duas horas.
m.1.3) Elaborar conteúdo, instalar painéis interpretativos, informativos e
sinalização orientadora na trilha.
 A placa informativa no início da trilha deverá apresentar informações
sobre o trajeto, distância, tempo de caminhada, grau de dificuldade,
obstáculos (escadas, piso irregular, etc), inexistência de lixeiras no
percurso e a obrigatoriedade de armazenar adequadamente o lixo
produzido.
 A sinalização ao longo da trilha deverá indicar a proibição de
ultrapassar as barreiras de segurança e sair do traçado definido.
 Os painéis interpretativos ao longo da trilha deverão ser trilingues e
abordar o desenvolvimento evolutivo da paisagem e os elementos
relevantes de fauna e flora da Floresta Ombrófila Densa. E deverão
estar localizados nos pontos em que é possível descortinar a visão
mais ampla.
m.1.4) Implantar estruturas e/ou prever ações específicas para transposição dos
trechos acidentados da trilha.
m.1.5) Implantar área de descanso com bancos em local ideal próximo ao ponto
28 (Figura 4.7-9).
 A identificação do local ideal deve levar em conta a existência de
áreas alteradas e/ou que não precisem ser desmatadas, com cuidado
especial na implantação, de modo a evitar processos erosivos e
impactos desnecessários sobre o ambiente e paisagem.
m.1.6) Instalar lixeiras no início da trilha e prever sistema de coleta regular do
lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no entorno
das Unidades.
m.1.7) Implantar o sistema de funcionamento da trilha.
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 A trilha deverá ser fechada 2h antes do horário de fechamento do
Parque.
m.1.8) O percurso na trilha deverá ser auto-guiado.
m.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
 O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados pelos
estudos de capacidade de suporte.
m.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.
n) PIC Tigre Preto (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de uso intensivo.
• Descrição: comportará a estrutura, equipamentos e pessoal necessário para a
operação de um PIC, que deverá funcionar de forma integrada com os demais.
Como colocado anteriormente, a presença institucional do Parque na baixada,
particularmente no setor norte referente a Jacinto Machado, é de extrema
importância não só para evitar delitos ambientais (como a caça e a extração de
palmito), mas também controlar atividades de uso público e estabelecer um contato
mais sistemático com as comunidades do entorno. Assim, o PIC Tigre Preto, a ser
implantado próximo ao ponto 29, possui localização e função estratégicas para as
Unidades.
• Resultados esperados:
1) Auxiliar no controle e a integração das atividades de uso público no interior do
cânion Fortaleza;
2) Delitos e infrações ambientais no interior do Parque e dentro do cânion Fortaleza
coibidos pela presença institucional e pelas atividades operacionais e de uso
público; e
3) PIC construído e funcionando complementarmente aos demais, para integração
das estratégias de fiscalização, proteção e monitoramento ambiental dos
Parques.
• Indicadores:
1) Infra-estrutura do PIC construída;
2) Equipamentos necessários para operação instalados; e
3) PIC funcionando de forma integrada com os demais postos das Unidades.
• Atividades e normas:
n.1) Elaborar e implantar projeto de construção do PIC.
 O PIC deverá ser instalado próximo ao ponto 29.
 O projeto arquitetônico deve ser condizente com o dos demais já construídos
para os Parques, incluindo banheiros, alojamento, sala para recepção e
registro de visitantes e um espaço externo para estacionamento e área de
descanso.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente.
 A construção do PIC e das estruturas complementares deve levar em conta o
mínimo impacto ambiental.
 Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário do PIC com
relação aos potenciais riscos de poluição.
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n.2) Elaborar projeto e viabilizar o abastecimento de energia para o adequado
funcionamento do PIC.
 A instalação da rede de abastecimento de energia deve seguir orientações
especificadas na AGGI 40.
 Deve ser considerada a utilização de fonte alternativa de energia.
n.3) Viabilizar a aquisição de equipamentos e infra-estrutura necessários para a
adequada operação do PIC Macuco, incluindo: sistema de rádio-comunicação,
1 binóculos, 1 mesa de escritório com cadeira, 1 mesa de refeições com 4
cadeiras, 1 geladeira, 1 fogão, 2 armários, 2 bicamas, mobiliário e acessórios
básicos para dormitórios, banheiros e cozinha.
 Os equipamentos e infra-estrutura necessários para a operação devem
suprir o adequado funcionamento de integração com os demais PIC’s.
n.4) Implantar serviços e equipamentos de apoio a visitação no PIC, incluindo
painéis interpretativos e informativos dos atrativos, bancos e mesas para
descanso e estacionamento.
 Tanto os painéis quanto os bancos e mesas para descanso devem seguir
padrão utilizado para os Parques.
 Os painéis informativos devem conter mapa da unidade, atrativos, horários
de funcionamento, entre outras; e os painéis interpretativos, devem tratar
dos seguintes temas: ecossistemas campos e mata nebular, evolução
geológica e história da colonização.
 O estacionamento deve ser rústico, com as vagas delineadas.
 O número de vagas deverá ser determinado a partir da capacidade de carga
da Trilha do Tigre Preto e das necessidades de operação do PIC.
n.5) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários e/ou servidores
conveniados para o adequado funcionamento do PIC.
 Além do cadastro e controle dos usuários dos atrativos desta AEI, o sistema
de operação do PIC deve prever o recolhimento do lixo nas lixeiras e a
integração das estratégias de fiscalização, proteção e manejo da Unidade.
 O PIC deverá estar aberto das 8:00 às 17:00 horas, durante os dias de
funcionamento dos Parques.
 A manutenção e o monitoramento dos serviços e infra-estrutura do PIC
ficam a cargo da administração dos Parques e/ou concessionários.
 Não será feita venda de ingressos no PIC.
o) Portal do Tigre Preto (Figura 4.7-9)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial.
• Descrição: pretende-se implantar uma estrutura física que delimite e informe a
entrada do Parque Nacional da Serra Geral (ponto 30). Assim, o Portal Tigre Preto
demarcará e limitará o acesso ao Parque.
• Resultados esperados:
1. Viabilizar o controle e informação de visitantes na entrada do Parque.
• Indicadores:
1)
Estudos específicos realizados; e
2)
Portal com portão e placa informativa implantados.
• Atividades e normas:
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o.1) Realizar estudos específicos para definição do local ideal, próximo ao ponto 30
(Figura 4.7-9), para instalação do Portal.
o.2) Elaborar e instalar placa informativa seguindo o padrão das demais placas de
sinalização de entradas e acessos para as Unidades.
 A placa deverá indicar, dentre outras informações, os horários de
funcionamento do Parque (e do PIC) e as atividades de visitação previstas
para o local com sua caracterização básica (tempo de percurso e horário de
funcionamento, etc).
o.3) Viabilizar e acompanhar a instalação do Portal do Tigre Preto.
o.4) Planejar o sistema de operação com funcionários e/ou servidores conveniados
do PIC Tigre Preto para o adequado funcionamento do Portal do Tigre Preto.
 O portal ficará aberto durante o período de funcionamento dos Parques.
 O Portal deve funcionar de acordo com o horário de funcionamento dos
Parques e/ou das atividades previstas para o PIC Tigre Preto, no caso de
eventuais situações emergenciais.
 A manutenção e o monitoramento do Portal ficam a cargo da administração
dos Parques.
 A implantação do Portal deverá ser parte integrante dos estudos específicos
para concessão e licitação da implantação e operação das atividades
previstas para os Parques segundo a AGGI 31.

4.7.2.1.3 Área Estratégica Borda dos Cânions (Figura 4.7-11)
A Área estratégica Borda dos Cânions estende-se da porção sul a centro-norte da Gleba
Norte do PNSG, e compreendendo principalmente espaços destinados ao uso público e
para ações de fiscalização, controle, manejo e monitoramento
das Unidades,
principalmente nesta Gleba. Os principais impactos observados, são a presença de gado e
a suscetibilidade a queimadas. No entanto, estes impactos não parecem impedir a
realização de atividades de uso público até o presente momento, que ocorrem de forma
desordenada e sem controle. Pretende-se ordenar a principal vocação desta AEI, voltada
para o uso público extensivo e de baixo impacto e coibir as atividades que levam a
geração de impactos ambientais na região. Esta área estratégica contém: a Estrada de
Serviço Malacara; a Trilha do Malacara; Trilha da Travessia da Borda; Trilha dos Cânions
Índios Coroados e Molha Coco;Trilha do Cânion Malacara; Trilha do Malacara Superior e
Trilha das Piscinas do Malacara.

a) Estrada de Serviços do Malacara
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial.
• Descrição: esta estrada liga atualmente a Fazenda Fortaleza a RS-429, em frente à
Guarita Gralha Azul, e servirá como via de acesso e apoio para as estratégias de
fiscalização, proteção e ações de manejo e/ou monitoramento dos Parques. O seu
traçado não foi georreferenciado durante a elaboração do presente Plano.
• Condicionante: As atividades previstas para a Estrada de Serviços do Malacara só
deverão ser implantadas após regularizar a situação fundiária da área cortada pela
estrada.
• Resultados esperados:
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1) Viabilizar a utilização da estrada para as estratégias de fiscalização, proteção e
ações de manejo e/ou monitoramento.
• Indicadores:
1) Regularização fundiária;
2) Análise de viabilidade de uso da estrada realizada; e
3) Estrada sendo utilizada para fiscalização, proteção e monitoramento.
• Atividades e normas:
a.1) Realizar a regularização fundiária da área cortada pela estrada.
a.2) Analisar a viabilidade de uso da Estrada de Serviços do Malacara, incluindo a
necessidade de ações de recuperação e/ou manejo para a sua adequada
utilização com menor intervenção e impacto ambiental possível.
a.3) Utilizar a estrada como via de acesso e apoio para as estratégias de
fiscalização, proteção e ações de manejo e/ou monitoramento dos Parques,
incluindo a fiscalização e o monitoramento dos setores de uso público
compreendidos na AEI Borda dos Cânions e como acesso estratégico para a
brigada de controle e combate a incêndios.
a.4) Realizar manutenção periódica da estrada, quando considerado estritamente
necessário.
 Eventuais estruturas de valor histórico cultural, ou não, existentes ao longo
da estrada (taipas de pedra, casas, sítios arqueológicos, etc) devem ser
avaliados criteriosamente quanto à necessidade de ações especificas para
sua conservação ou sua demolição e retirada dos escombros.
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b) Trilha do Malacara (Figura 4.7-11)
• Inserção no Zoneamento: Zona de uso Extensivo.
• Descrição: a Trilha do Malacara estende-se desde a Portaria Gralha Azul (ponto 53)
até a borda do cânion Malacara, próxima ao ponto 38, retornando pela borda da
serra até o ponto 33, num traçado aproximado de 15 km. A própria trilha apresentase como um grande mirante dos cânions Malacara e Índios Coroados (Norte e Sul) e
de toda a planície costeira que compreende o município de Praia Grande e região
adjacente. Passa ainda por uma Zona Histórico-cultural que resguarda uma antiga
Taipa de Pedra. A paisagem predominante combina elementos campestres,
rupícolas, turfeiras e pequenos capões de Mata de Araucária e Mata Nebular com a
fabulosa vista dos cânions com suas paredes escarpadas que podem chegar a 800
metros de altura.
• Condicionante: As atividades previstas para a Estrada de Serviços do Malacara só
deverão ser implantadas após regularizar a situação fundiária da área cortada pela
trilha.
• Resultados esperados:
1) Regularização fundiária das propriedades cortadas pela trilha;
2) Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio e segurança previstas;
3) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público que
visita a trilha com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente; e
4) Frear os processos de degradação do antigo traçado da Trilha do Malacara.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Trilha e estruturas associadas implantadas e em funcionamento;
3) Manutenção do estado natural do entorno da trilha; e
4) Fim do processo atual de degradação da trilha.
• Atividades e normas:
b.1) Realizar a regularização fundiária das propriedades cortadas pela Trilha do
Malacara.
 A implantação da trilha estará condicionada à regularização das
propriedades cortadas pela mesma.
b.2) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a trilha do Malacara.
 O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques.
b.2.1) Definir o traçado ideal da trilha, conforme a proposta contemplada no
presente Plano (pontos 53 e 38 a 33 da figura 4.7-11).
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 A trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a impedir que os
visitantes o desobedeçam. Uma sugestão é a utilização cabos de aço
presos a postes de eucalipto, na altura dos joelhos, principalmente nos
trechos próximos às bordas e às margens de rios.
b.2.2) Estabelecer a capacidade de suporte da trilha com a definição de
indicadores.
 Até que os estudos sejam concluídos, ficam definidos como limites
grupos de no máximo 8 visitantes, acompanhados por um guia
quando necessário (conforme AGGI 6), sendo permitido somente
quatro grupos por dia, com intervalo mínimo de 1 hora.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para
o monitoramento dos impactos ao longo da trilha.
b.2.3) Instalar sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo da
trilha.
 A trilha deverá ser sinalizada e ter seu traçado demarcado de forma
a impedir que os visitantes o desobedeçam.
 A placa informativa no início da trilha deverá apresentar informações
sobre trajeto, distância, tempo de caminhada, grau de dificuldade,
obstáculos (escadas, piso irregular, etc), inexistência de lixeiras e
obrigatoriedade de armazenamento do lixo ao longo do percurso.
 Deverão ser instalados ao longo da trilha painéis trilingues, para
interpretação da paisagem. Sugere-se como temáticas para as
placas interpretativas aspectos relacionados: a singularidade,
abrangência e formação da região dos Aparados da Serra Geral, sua
formação geológica; a dinâmica evolutiva dos ambientes campestres
e florestais do planalto (particularmente em relação ao Campo e a
Mata de Araucária); espécies mais características da fauna e flora
destes ambientes (incluindo espécies endêmicas, raras e/ou
ameaçadas de extinção).
 A área da Taipa de Pedra (ponto 35) deverá receber painel
específico sobre aspectos da história da região relacionados à
origem, evolução e importância da atividade pecuária, e o uso das
taipas neste processo.
b.2.4) Instalar estruturas de proteção na borda do cânion nos pontos onde
houver mirantes naturais.
 Deverá ser implantada estrutura de proteção através de guardacorpo, que permita a visão e impeçam a transposição. Assim como
nos mirantes atuais do PNAS, deve-se prever grade de proteção que
impeça as crianças de passarem por baixo do guarda-corpo.
 Deverão ser tomados cuidados especiais em relação ao impacto
visual das estruturas de segurança dos mirantes.
b.2.5) Implantar estruturas para transposição dos trechos acidentados e
alagados da trilha.
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b.2.6) Implantar área de descanso com bancos e afastada da borda, nos
pontos 36 e 37 (Figura 4.7-11).
 A área de descanso (ponto 36 e 37) deverá permanecer em seu
estado natural, apenas sendo necessária a instalação de bancos que
permitam a apreciação da paisagem.
b.2.7) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever sistema de coleta
regular do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades, conforme especificações das Ações
Gerenciais Gerais correlatas.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.
b.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
 O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados pelos
estudos de capacidade de suporte.
b.4) Estabelecer, de acordo com estudos realizados, sistema de operação da trilha
incluindo sistema de agendamento prévio e de avaliação do perfil dos usuários.
 A trilha terá sentido único.
 A trilha deverá fechar quatro horas antes do horário de fechamento do
Parque e deverá apresentar alternativa de serviço de guias.
 As visitas deverão ser agendadas
administração dos Parques.

junto

ao

concessionário

e/ou

 A operação da trilha deve prever análise do perfil dos usuários para
definição da obrigatoriedade ou não de guias capacitados, conforme AGGI
6.
 A operação da trilha deve prever o destino dos usuários após a saída no
ponto 33, considerando o transporte dos mesmos até a Portaria Gralha
Azul.
b.5) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

c) Trilha da Travessia da Borda (Figura 4.7-11)
• Inserção no Zoneamento: Zona de Uso Extensivo/Primitivo.
• Descrição: a Trilha da Travessia da Borda constitui um atrativo diferenciado das
Unidades, onde os visitantes poderão realizar uma caminhada de longa duração
(aproximadamente dois dias) ao longo da borda dos Aparados da Serra, pernoitando
em locais específicos e previamente demarcados. Ela estende-se desde da Portaria
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Gralha Azul (ponto 53, figura 4.7-13), na AEI itaimbézinho, até o Centro de Apoio ao
Visitante (ponto 19, figura 4.7-9), na AEI Fortaleza, através dos campos junto à
borda do planalto, num traçado de aproximadamente 25 km de extensão. Estão
programadas duas áreas para camping selvagem ao longo da trilha que deverão ser
utilizadas, em sistema de rodízio, para o pernoite dos visitantes (pontos 31 e 37,
figura 4.7-11).
• Condicionante: As atividades previstas para a trilha só deverão ser implantadas após
regularizar a situação fundiária da área cortada pela trilha.
• Resultados esperados:
1) Implantação da trilha diferenciada de longa duração e com pernoite ao longo da
borda dos Aparados da Serra com todas as estruturas de apoio e segurança
previstas;
2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público que
visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente; e
3)

Frear os processos de degradação.

• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Trilha e estruturas associadas implantadas e em funcionamento; e
3) Fim do processo de degradação da trilha.
• Atividades e normas:
c.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha da Travessia
da Borda.


O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.

c.1.1) Definir o traçado ideal da trilha.
 A trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a impedir que os
visitantes o desobedeçam.
c.1.2) Estabelecer a capacidade de suporte com a definição de indicadores.
 Até que os estudos sejam concluídos, ficam definidos como limites:
grupos de no máximo 8 visitantes, acompanhados por um guia
quando necessário (conforme AGGI 6), sendo permitido somente 1
grupo por dia.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para o
monitoramento dos impactos ao longo da trilha.
c.1.3) Implantar duas áreas para o camping selvagem na Trilha da Travessia da
Borda próximo aos pontos 37 e 31 (Figura 4.7-11), utilizando sistema de
rodízio entre as áreas.
 Deverão ser demarcados até 09 lotes para barracas nas duas áreas, e
o revezamento entre estas se dará semestralmente. O monitoramento
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deverá estabelecer e ajustar esses limites de acordo com os
indicadores estabelecidos, a serem definidos no projeto de
implantação da trilha.
 As áreas de pernoite (ponto 37 e 31) deverão permanecer em seu
estado natural, apenas sendo necessário à instalação de estruturas
mínimas para o suporte ao camping selvagem.
 Não será permitido acampar fora dos lotes estabelecidos.
 É proibida a realização de fogueiras. Caberá ao concessionário e/ou a
administração dos Parques comunicar e fiscalizar os usuários quanto
a esta proibição.
 Não será permitido o uso dos cursos d’água para limpeza de louça,
roupa ou quaisquer outros objetivos que não o banho e a coleta de
água. É vedado o despejo de sabão, detergentes e outros produtos
diretamente nos cursos d’água.
 Apenas será permitido a utilização de sabonetes e shampoos
biodegradáveis.
c.1.4) Instalar sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo da
trilha.
 A placa informativa no início das trilhas deverá apresentar
informações sobre trajeto, distância, tempo de caminhada, grau de
dificuldade e obstáculos (escadas, piso irregular, etc).
 A sinalização nas áreas de camping deverá indicar o início da trilha, a
distância e tempo estimado de percurso e orientar o visitante sobre as
normas de segurança e de mínimo impacto.
 Deverão ser instalados ao longo da trilha painéis trilingues para
interpretação da paisagem. Sugere-se como temáticas para
interpretação aspectos complementares àqueles propostos para a
Trilha do Malacara, dentro do mesmo eixo temático, uma vez que boa
parte do traçado de ambas trilhas se sobrepõem.
c.1.5) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever sistema de coleta
regular do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no entorno
das Unidades.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer à demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada após o término do percurso dos grupos agendados nos
períodos de fluxo intenso (feriados e finais de semana) e
semanalmente nos períodos de baixa visitação.
c.2) Estabelecer, de acordo com estudos realizados, sistema de operação da trilha
incluindo sistema de agendamento prévio e de avaliação do perfil dos usuários.
 As visitas deverão ser agendadas
administração dos Parques.

junto

ao

concessionário

e/ou
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 A operação da trilha deve prever análise do perfil dos usuários para
definição da obrigatoriedade ou não de guias capacitados, conforme AGGI
6.
 Deverá ser informado para guias e visitantes no início da Trilha da Travessia
da Borda, qual das áreas estará disponível para o camping.
 Deve ser obrigatório o uso de sanitários portáteis, a serem fornecidos pelos
concessionários dos serviços de operação da trilha.
 A operação da trilha deve prever o destino dos usuários após a saída no
Centro de Apoio ao Visitante Fortaleza, considerando o transporte dos
mesmos até um sistema de transporte externo aos Parques.
c.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
 O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados pelos
estudos de capacidade de suporte.
c.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.
 A estruturação, o uso, a manutenção e a limpeza das áreas de camping
deverá ser parte integrante do pacote concessão da Trilha da Travessia da
Borda.
d) Trilha dos cânions Índios Coroados e Molha Coco (Figura 4.7-11)
• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva
• Descrição: trata-se de dois cânions situados na porção sudeste da Gleba Norte do
Parque Nacional da Serra Geral, cujos perais possuem variação altitudinal de 100 a
1.000 m, 4 km de extensão aproximada e largura variando entre 100 e 500 m. Estas
trilhas serão destinadas à prática de canionismo, iniciando junto aos vértices dos
cânions Índios Coroados, no ponto 34, Molha Coco, no ponto 36 (Figura 4.7-11),
segundo perfil detalhado pela ACASERGE, em anexo.
• Condicionante: A implantação das trilhas fica condicionada ao estabelecimento de
acordo com o proprietário lindeiro a saída das mesmas para o trânsito dos
praticantes pela propriedade.
• Resultados esperados:
1) Viabilizar a prática de canionismo, através de um sistema eficaz de controle e
segurança dos praticantes e com mínimo grau de impactos ambientais nos
cânions.
• Indicadores:
1) Estudos de capacidade de suporte das trilhas realizados e monitorados;
2) Equipamentos de apoio (orientação, segurança e sinalização) definidos e
implantados;
3) Sistemas de operação (segurança, controle e monitoramento de impactos) e
agendamento elaborados e em funcionamento; e
4) Atividade sendo praticada nos cânions Índios Coroados e Molha Coco segundo
normatização e regulamentação para as mesmas no interior dos Parques.
• Atividades e normas:
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d.1) Realizar estudos específicos para a definição de traçados, de equipamentos de
segurança e implantação das trilhas.
 Os estudos específicos deverão ser realizados em parceria com a
ACASERGE e/ou outras entidades congêneres.
 Deve-se implementar as trilhas dos cânions Índios Coroados e Molha Coco
levando em consideração a definição do grau de dificuldade dos cânions,
em relação aos demais que permitem a prática dentro dos Parques.
 As trilhas devem ser guiadas conforme o estabelecido na AGGI 6.
 Nos traçados das trilhas devem ser evitadas as áreas com vegetação
rupícula, ninhos e outros aspectos da fauna e flora de relevância.
d.1.1) Fazer estudo específico de capacidade de suporte e potencial de impactos
levando em conta tamanho de grupo, tempo de realização, rotas existentes e
alternativas de percurso.
 Até que os estudos sejam concluídos, ficam definidos como limites grupos
de no máximo 6 visitantes, acompanhados por um guia quando necessário
(segundo AGGI 6), sendo permitido somente dois grupos por dia (um em
cada cânion).
 No estudo devem ser estabelecidos os indicadores para o monitoramento
de impacto.
d.2) Implantar as trilhas.
 As trilhas terão sentido único planalto – planície.
 Deverá ser instalado um sistema eficaz para controle e segurança dos
participantes.
 O sistema de controle deverá dar especial atenção ao controle na saída da
atividade.
 Deverá ser estabelecido um sistema para agendamento prévio da prática.
 A sinalização das entradas no cânion deverá indicar a distância e o tempo
estimado de percurso, o grau de dificuldade, os equipamentos necessários
e os aspectos de segurança.
 Deverão ser colocadas placas indicando os limites do Parque nas trilhas.
 Guias e visitantes deverão ser orientados para andar somente pelos trechos
demarcados, de forma a minimizar o impacto.
 É expressamente proibido o afastamento do leito do rio.
 As paradas para descanso deverão se realizar somente em trechos sobre
rochas.
 Todo o lixo deverá ser armazenado e ter destinação adequada fora das
Unidades após o término da atividade.
 A atividade deverá seguir as orientações constantes nas AGGI 6.
d.3) Estabelecer acordo com o proprietário lindeiro a saída do canionismo para
possibilitar acesso/trânsito dos praticantes na propriedade.
 Esta negociação deve constituir-se numa oportunidade de negócios,
estabelecendo contato amistoso e sistemático com este e outros proprietários
da região.
 Pode-se fomentar junto a este proprietário a prestação de pequenos serviços
de suporte aos visitantes das trilhas, de forma integrada ao sistema de
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operação e agendamento, incluindo: refeições típicas, hospedaria domiciliar,
lanches, dentre outros.
d.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

e) Trilha do Cânion Malacara (Figura 4.7-11)
• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva
• Descrição: trata-se de um cânion situado na encosta da Serra Geral, na porção
sudeste da Gleba Norte do PNSG, cujos perais possuem variação altitudinal de 100
a 1.000 m, 5 a 6 km de extensão e largura variando entre 100 e 200 m. Esta trilha
será destinada à prática de canionismo, iniciando junto ao vértice no ponto 39 e
encerrando no ponto 40, de onde se segue pela Trilha das Piscinas do Malacara até
a saída do Parque (ponto 41).
• Resultados esperados:
1) Viabilizar a prática de canionismo, com sistema eficaz de controle e segurança
dos praticantes e com mínimo grau de impacto ambiental no cânion.
• Indicadores:
1) Estudo da capacidade de suporte da trilha efetuado e sendo monitorado;
2) Equipamentos de apoio (orientação, segurança e sinalização) definidos e
implantados;
3) Sistemas de operação (segurança, controle, e monitoramento de impactos) e
agendamento elaborados e em funcionamento; e
4) Atividade sendo praticada no cânion Malacara segundo normatização e
regulamentação para a mesma no interior dos Parques.
• Atividades e normas:
e.1) Realizar estudos específicos para a definição de traçado e equipamentos de
segurança.
 Os estudos específicos deverão ser realizados em parceria com a
ACASERGE e/ou outras entidades congêneres.
 Deve-se implementar a Trilha do Cânion Malacara levando em consideração
a definição do grau de dificuldade do cânion, em relação aos demais que
permitem esta prática dentro dos Parques.
 A trilha deve ser guiada conforme o estabelecido na AGGI 6.
 No traçado da trilha devem ser evitadas as áreas com vegetação rupícula,
ninhos e outros aspectos da fauna e flora de relevância.
e.1.1) Fazer estudo específico de capacidade de suporte e potencial de impactos
levando em conta tamanho de grupo, tempo de realização, rotas existentes e
alternativas de percurso.


Até que os estudos sejam concluídos, ficam definidos como limites
grupos de no máximo 6 visitantes, acompanhados por um guia quando
necessário (segundo AGGI 6), sendo permitido somente um grupo por
dia.



No estudo devem ser estabelecidos os indicadores para o monitoramento
de impacto.

e.2) Implantar a trilha.


A trilha terá sentido único planalto – planície.
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Deverá ser instalado um sistema eficaz para controle e segurança dos
participantes.



O sistema de controle deverá dar especial atenção ao controle na saída
da atividade.



Deverá ser estabelecido um sistema para agendamento prévio da
prática.



A sinalização da entrada no cânion deverá indicar a distância e o tempo
estimado de percurso, o grau de dificuldade, os equipamentos
necessários e os aspectos de segurança.



Deverá ser colocada placa indicando o limite do Parque na trilha.



Guias e visitantes deverão ser orientados para andar somente pelos
trechos demarcados, de forma a minimizar o impacto.



É expressamente proibido o afastamento do leito do rio.



As paradas para descanso deverão se realizar somente em trechos
sobre rochas.



Todo o lixo deverá ser armazenado e ter destinação adequada fora das
Unidades após o término da atividade.



A atividade deverá seguir as orientações constantes nas AGGI 6.

e.3) Estabelecer acordo com o proprietário lindeiro a saída do canionismo para
possibilitar acesso/trânsito dos praticantes na propriedade.


Esta negociação deve constituir-se numa oportunidade de negócios,
estabelecendo contato amistoso e sistemático com este e outros
proprietários da região.



Pode-se fomentar junto a este proprietário a prestação de pequenos
serviços de suporte aos visitantes da trilha, de forma integrada ao
sistema de operação e agendamento, incluindo: refeições típicas,
hospedaria domiciliar, lanches, dentre outros.

e.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

f) Trilha do Malacara Superior (Figura 4.7-11)
• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva
• Descrição: consiste em uma trilha de curta duração (aproximadamente 30 minutos),
mas com grau de dificuldade médio, que contorna o vértice do cânion Malacara e
desce pela sua vertente sul até a última cachoeira do trecho chamado Malacara
Superior. Esta trilha vem sendo usada de forma desordenada por pessoas que
acampam irregularmente junto ao vértice do Malacara. O alto grau de declividade e o
fato de atravessar trechos de Mata Nebular com solo raso, deve ser objeto de
estudos futuros para recuperação e viabilidade de utilização. No entanto, ela possui
grande potencial de interpretação e recreação, particularmente como atrativo
complementar para os visitantes agendados das Trilhas da Travessia da Borda e do
Malacara.
• Resultados esperados:
1) Recuperação e viabilização de uso da trilha; e
2) Controle do processo de degradação.
• Indicadores:
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1) Estudo da capacidade de suporte da trilha efetuado e monitorado;
2) Fim do processo de degradação;
3) Trilha e equipamentos associados implantados e em funcionamento; e
4) Atividade de visitação sendo praticada de forma ordenada e com baixo impacto
ambiental.
• Atividades e normas:
f.1)

Realizar estudo específico, em parceria com a ACASERGE e/ou outras
entidades congêneres, para avaliar a viabilidade de utilização e implementar a
Trilha do Malacara Superior, incluindo o que segue.
f.1.1) Definição do estado atual de conservação da trilha.
f.1.2) Avaliação da suscetibilidade a processos erosivos.
f.1.3) Identificação de um possível traçado ideal.
f.1.4) Realização do estudo da capacidade de suporte com a definição de
indicadores.
f.1.5) Implementação de um sistema de avaliação e manejo de impactos.
f.1.6) Definição de um sistema de operação integrado às Trilhas da Travessia
da Borda e do Malacara.
 Os estudos específicos devem ter como premissa a conservação
ambiental da área em que a trilha está inserida. A sua
implementação futura estará condicionada aos resultados da
avaliação de viabilidade, particularmente no que diz respeito ao
estado atual de conservação e à suscetibilidade a processos
erosivos.

f.2)

Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

g) Trilha das Piscinas do Malacara (Figura 4.7-11)
• Inserção no Zoneamento: Zona de Uso Extensivo
• Descrição: trata-se de um conjunto de três piscinas naturais (poços) com
profundidade média de 3 m. O maior poço tem uma área de aproximadamente 50
m2. Destacam-se no cenário desta trilha as íngremes paredes do cânion e sua
cobertura vegetal junto ao leito do rio. Exceto pelo trecho inicial (a partir do ponto 41)
da caminhada, ao qual segue-se por uma trilha até o rio, o percurso restante é feito
por dentro do leito até o ponto 40 (Figura 4.7-11).
• Resultados esperados:
1) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público que
visita as Piscinas do Malacara, com o menor impacto possível na paisagem e no
ambiente.
• Indicadores:
1) Estudo da capacidade de suporte da trilha efetuado e monitorado;
2) Trilha e equipamentos associados implantados e em funcionamento;
3) Atividade de visitação sendo praticada de forma ordenada e com baixo impacto
ambiental; e
4) Manutenção da qualidade dos ambientes.
• Atividades e normas:
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g.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha das Piscinas
do Malacara, levando em consideração o que segue.
g.1.1) Estabelecer a capacidade de suporte da trilha com a definição de
indicadores para monitoramento.


Até que os estudos sejam concluídos, ficam definidos como limites
grupos de no máximo 8 visitantes, acompanhados por um guia
quando necessário, sendo permitido somente cinco grupos por dia
e saindo em intervalos de, pelo menos, 1,5 hora cada.



O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores
para o monitoramento dos impactos ao longo da trilha.

g,1.2) Instalar sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo da
trilha.


A placa informativa no início da trilha deverá apresentar
informações sobre trajeto, distância, tempo de caminhada, grau de
dificuldade, inexistência de lixeiras e obrigatoriedade de
armazenamento adequado do lixo,
obstáculos ao longo do
percurso (piso irregular, etc) e indicação do limite do Parque.



Sugere-se como temáticas para interpretação da trilha aspectos
relacionados a fauna e flora típicas da Floresta Ombrófila Densa,
que pode ser avistada ou que ocorre junto ao leito do rio, à
dinâmica de formação do leito dos rios com seus seixos e
meandros, e fatores de ordem climática (adversidades
meteorológicas) e geológicas, dentre outros.

g.1.3) Analisar a viabilidade de implantar um sistema de controle por meio de
parcerias com empreendimentos e/ou associações locais.


Estas parcerias devem prever o estabelecimento de contratos e o
fornecimento periódico de relatório de controle e atividades no
atrativo.



O estabelecimento destas parcerias não isenta a obrigatoriedade
de fiscalização e monitoramento deste setor de uso público por
servidores dos Parques, sendo realizados preferencialmente pela
estratégia de fiscalização de perímetro (ver AGGI 60.3), ou outras
estratégias, conforme julgado pertinente pela administração dos
Parques e pelo monitoramento.



A trilha deverá ser fechada 1 hora antes do horário de fechamento
do Parque.

g.1.4) Instalar lixeiras no início da trilha e prever sistema de coleta regular do
lixo.


A implantação de lixeira e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades, conforme especificações das Ações
Gerenciais Gerais correlatas.



A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer à
demanda estabelecida pelos estudos específicos e pelo
monitoramento, sendo realizada, enquanto isso, uma vez a cada
dois dias nos períodos de fluxo intenso (feriados e finais de
semana) e semanalmente nos períodos de baixa visitação.

g.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
 O monitoramento de impactos deverá ajustar os limites estabelecidos pelos
estudos específicos.
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g.3) Promover junto com os parceiros estabelecidos e outras instituições locais
(escolas e associações de moradores, por exemplo) campanhas ou mutirões
periódicos de limpeza do leito do rio, no traçado e à jusante do início da Trilha
das Piscinas do Malacara.
g.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.
4.7.2.1.4 Área Estratégica Morro Agudo (Figura 4.7-12)
A Área Estratégica Morro Agudo está localizada junto a localidade que leva o mesmo
nome, na porção noroeste do Parque Nacional dos Aparados da Serra. Esta AEI é
atualmente cortada por uma rodovia municipal que liga a RS 429 a RS 020, consistindo
em um ponto de conflito e pressão sobre a Unidade. Esta AEI será voltada para o uso
público, com enfoque na educação e interpretação ambiental dos aspectos da cultura
regional, dos ambientes naturais (Campos, Mata de Araucária e banhados) e sua
biodiversidade associada; e para parte das atividades de gestão das Unidades e a
centralização das atividades de fiscalização e de prevenção e combate a incêndios.
a) PIC Morro Agudo (Figura 4.7-12)
• Descrição: consiste na edificação atualmente utilizada como PIC, cuja estrutura é
dotada de escritório, garagem, alojamento e sanitários. Funciona como ponto de
apoio para as brigadas de prevenção e combate a incêndios na época das
queimadas, entre os meses de de junho a de outubro.
• Resultados esperados:
1) Ampliação da edificação do PIC de modo a comportar adequadamente as
atividades previstas de fiscalização, de prevenção e combate a incêndios e
controle visitação da AEI; e
2) Controle e integração das atividades de visitação da AEI Núcleo Morro Agudo.
• Indicadores:
1) Infra-estruturas complementares construídas;
2) Equipamentos necessários para operação instalados; e
3) PIC operando de forma integrada com as estratégias de proteção e
monitoramento ambiental e visitação dos Parques.
• Atividades e normas:
a.1) Elaborar
e
implantar
projeto
arquitetônico
construção/ampliação/adequação da edificação do atual PIC, incluindo:

para

a.1.1) Identificar no local, próximo ao ponto 47, a locação das novas
estruturas.
a.1.2) Construir garagem para veículos e depósito de equipamentos.
a.1.3) Ampliação/adequação do escritório para comportar atividades da
administração, equipe de fiscalização e de prevenção e combate a
incêndios, controle e monitoramento.
a.1.4) Ampliação do alojamento, cozinha e banheiros para a nova demanda
de serviços que o PIC irá receber.
 O projeto deve contemplar: alojamento para 10 pessoas (7 da equipe
de prevenção e combate a incêndio e 3 vagas destinadas a de
fiscalização); ampliação da área de refeitório e cozinha.
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 O projeto arquitetônico de construção/ampliação/adequação do PIC
Morro Agudo deve ser condizente com os demais PIC’s já
construídos para os Parques.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques, que deverá avaliar o potencial de impactos da implantação
da estrutura física ao ambiente.
a.2) Viabilizar e acompanhar a construção.
 A construção do PIC e das estruturas complementares deve levar em conta
o mínimo impacto ambiental.
 Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário do PIC com
relação aos potenciais riscos de poluição.
a.3) Viabilizar a aquisição de equipamentos e mobiliário necessário para a
operação de todas as estruturas.
 Os equipamentos e mobiliário necessários para operação incluindo: sistema
de rádio-comunicação, binóculos, equipamentos para prevenção e combate
a incêndios (especificados na AGGI 61), mobiliário para escritório,
alojamento, cozinha e banheiros.
a.4) Planejar o sistema de operação integrado das atividades que ocupem o
espaço físico do PIC (fiscalização, prevenção e combate a incêndios, controle,
monitoramento).
 O PIC deverá estar aberto das 8:00 às 17:00 horas durante os dias de
funcionamento dos Parques.
 O sistema de operação integrada deverá planejar a ocupação da infra
estrutura do PIC baseado na sazonalidade das atividades de fiscalização,
prevenção e combate a incêndios, controle e monitoramento.
a.5) Realizar
estudos
específicos
para
inclusão
da
construção/ampliação/adequação do PIC como contrapartida nos contratos de
concessão.
 A manutenção da infra-estrutura, quando couber, deve ser incluída como
contrapartida de concessionários.
 Enquanto não for realizada a licitação referente ao lote de concessão, que
incorporará a construção/ampliação/adequação do PIC Morro Agudo, a
manutenção da infra-estrutura deverá ficar a cargo da administração dos
Parques.
b) Casa de Saberes e Fazeres Morro Agudo (Figura 4.7-12)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo e Zona de Ocupação Temporária.
• Descrição: A Casa de Saberes e Fazeres Morro Agudo localiza-se na porção
noroeste do Parque Nacional dos Aparados da Serra, na margem da estrada Morro
Agudo/Azulega, que liga a RS 429 a RS 020, no ponto 42 (Figura 4.7-12). Na área ,
atualmente, existe uma edificação antiga, denominada de centro comunitário, que
vende produtos artesanais e culinários regionais, uma capela e uma pequena
residência adjacente.
• Condicionante: relocação da capela para fora do Parque.
• Resultados esperados:
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1) Adequação e restauração das estruturas existentes no atual centro comunitário,
com baixo impacto visual e respeito a cultura local, de modo a atender a
demanda de visitação da AEI Morro Agudo de forma ordenada e eficiente;
2) Desativação da capela;
3) Demarcação dos limites corretos do Parque nesta AEI; e
4) Implantação do portal de entrada do Parque.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Estrutura do Centro Comunitário com adequação e restauração realizadas;
3) Limites definidos; e
4) Atendimento ao público satisfatório.
• Atividades e normas:
b.1) Elaborar e implantar projeto para a adequação e restauração das estruturas
da Casa de Saberes e Fazeres Morro Agudo.
b.1.1) A revitalização e reforma das edificações.
b.1.2) Instalação de equipamentos de apoio a visitação como painéis
informativos e interpretativos e bancos e mesas para descanso.


Neste local, os painéis interpretativos deverão abordar os temas
história e cultura local.



Deverá ser instalado painel informativo contendo mapa das
Unidades, trilhas e mirantes, os horários de funcionamento e as
normas de segurança.



Os painéis deverão ser em alto relevo e apresentar informação em
três línguas (português, inglês e espanhol) e em braile.



Os bancos e mesas deverão seguir o padrão já utilizado para as
Unidades.

b.2) Implantar os seguintes serviços de apoio aos visitantes: área para produção e
venda de produtos artesanais, café, sanitários, área de estacionamento e
aluguel de bicicletas.
 Os serviços deverão se manter abertos durante o período de funcionamento
dos Parques.
b.2.1) Implantar área para produção e venda de produtos artesanais.


A Casa de Saberes e Fazeres deve trabalhar com artesãos locais e
técnicas tradicionais da região.



O cadastramento de artesãos locais deve levar em conta critérios
relacionados ao processo de produção e aos tipos de produtos
confeccionados a partir deste.
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Os produtos devem refletir a identidade cultural local, incluindo a
divisão de tarefas na mão-de-obra familiar e a produção de
indumentária e artigos utilitários típicos.

b.2.2) Implantar café e sanitários.
 O café deve trabalhar somente com alimentos do café colonial típico
da região, e que não necessitem ser produzidos no local, com
exceção de bebidas como sucos, chás e cafés, .
 Os sanitários devem estar sempre disponíveis, limpos e em
condições de uso, sendo sua manutenção de responsabilidade dos
concessionários dos serviços.
b.2.3) Implantar estacionamento baseado na capacidade suporte da AEI.
 O estacionamento deve ser planejado para atender motos, carros e
ônibus.
b.2.4) Implantar sistema de aluguel de bicicletas.
 O sistema deve estar integrado com o sistema planejado para a AEI
itaimbézinho.
b.3) Desenvolver projeto paisagístico com espécies nativas para a área, em
especial, do estacionamento.
b.4) Viabilizar a adequação e restauração das estruturas como contrapartida nos
contratos de concessão ou por meio de parcerias.
 Especial atenção deverá ser dedicada ao sistema de captação, tratamento
e destino dos resíduos sólidos e líquidos.
 O fornecimento de energia deverá seguir as determinações da AGGI 40.
 A manutenção da infra-estrutura, quando couber, fica a cargo do
concessionário do serviço, sob a supervisão da administração dos Parques.
b.5) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.
b.6) Desativar a Capela depois de construída e implementada uma semelhante na
AEE específica.
b.7) Implantar portal, com portão, como marco do limite do Parque e controle de
circulação dos usuários (ponto 51).
 O portal se manterá aberto durante período de funcionamento do Parque.
 O projeto do portal deve ser condizente com os outros portais previstos
para estes Parques.
 A implantação e operação do portão do portal estará condicionada ao
fechamento oficial da estrada Morro Agudo/Azulega (AGGI 46).
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c)

Trilha do Morro Agudo (Figura 4.7-12)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: a trilha inicia junto a Casa de Saberes e Fazeres Morro Agudo (ponto
42), a ser implantado, indo ao encontro do Mirante do Banhado Grande (ponto 45),
num trajeto de aproximadamente 4 km. Ela consiste basicamente no leito da atual
rodovia municipal que liga a RS 020 a RS 429, denominada de estrada Morro
Agudo/Azulega, sendo, apesar da distância, classificada como uma trilha com grau
de dificuldade de fácil a médio. Ali serão aproveitados os atributos dos ambientes de
Campos, Mata de Araucária e Banhado para atividades e/ou materiais/equipamentos
de educação e interpretação ambiental. A existência de um atrativo peculiar, a Casa
das Macieiras (ponto 44) juntamente com a Casa de Saberes e Fazeres permite o
aproveitamento do conceito histórico-cultural nesta trilha.
• Resultados esperados:
1) Implantação da trilha e dos mirantes com todas as estruturas de apoio e
segurança previstas;
2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público que
visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente;
3) Frear o processo de degradação; e
4) Fechamento da estrada para trânsito local.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Trilhas, Mirantes e estruturas associadas implantadas;
3) Recuperação do estado natural da área do entorno da trilha;
4) Fim do processo atual de degradação; e
5) Fim do fluxo de veículos particulares na estrada.
• Atividades e normas:
c.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha do Morro
Agudo.
c.1.1) Definir o local ideal, próximo ao ponto 45, e implantar o Mirante do
Banhado Grande.
 Deverá ser construída uma plataforma para minimizar o impacto do
pisoteio.
 No mirante deverá ser implantada estrutura de proteção através de
parapeitos que permitam a visão e impeçam a transposição. Assim
como nos mirantes atuais do PNAS, deve-se prever grade de
proteção que impeça as crianças de passarem por baixo do
parapeito.
 No mirante deverá ser implantado um bicicletário e também lunetas
com sistema de “caça níquel”.
c.1.2) Elaborar conteúdo e instalar sinalização informativa, orientadora e
interpretativa ao longo da trilha.
 A placa informativa no início da trilha deverá apresentar informações
sobre trajeto, distância, tempo de caminhada, grau de dificuldade e
obstáculos (escadas, piso irregular, etc).
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 Deverão ser instalados ao longo da trilha placas e painéis em alto
relevo, trilingues e em braile, para interpretação da fauna, flora,
paisagem e interação humana.
 Junto ao Mirante será colocada uma Placa sinalizando o fim da trilha
e orientando o visitante para o retorno ao Centro de Atendimento.
c.1.3) Implantar serviço de transporte para idosos até a Casa das Macieiras e
Mirante do Banhado Grande.
 Este transporte deverá ser realizado por prestadores de serviços
conveniados aos Parques ou concessionários.
 Deverá ser realizado estudo para definição da necessidade e
capacidade de suporte para este serviço, e definição do veículo
apropriado para tal função.
 Deverá ser dada preferência para veículos que utilizem fontes de
energia alternativas.
c.1.4) Implantar área de descanso com bancos no ponto 45 junto ao Mirante.
c.1.5) Instalar uma porteira no ponto 46 visando impedir o acesso de
visitantes para a estrada variante.
c.1.6) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever sistema de coleta
regular do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades, conforme especificações das AGGI 69.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.
 Este sistema de coleta deve prever também o recolhimento do lixo
da Casa das Macieiras.
c.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.
c.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
c.4) Estabelecer, de acordo com estudos realizados, sistema de operação da trilha
incluindo sistema de agendamento prévio e de avaliação do perfil dos usuários.
 A trilha deverá ser autoguiada.
 A trilha terá sentido duplo com trajeto entre os pontos 42 e 47.
 A trilha deverá ser fechada 1h antes do horário de fechamento do Parque.
 O transporte de idosos até a Casa das Macieiras deve estar disponível para
grupos eventuais sem agendamento prévio, ter valor separado dos demais
serviços da AEI e ter sua velocidade de operação limitada a, no máximo, 30
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km/h, de modo a permitir a apreciação da paisagem, dos atrativos e evitar
acidentes com visitantes a pé ou com bicicletas.
 Todas as formas de passeio da trilha deverão utilizar somente o leito da
estrada atual, definido como traçado da mesma.
c.5) Instalar em caráter temporário uma barreira no ponto 43 visando interromper o
fluxo de automóveis na estrada e permitir apenas o acesso às propriedades
ainda não indenizadas.
c.6) Gestionar junto a prefeitura de Cambará do Sul o fechamento definitivo da
estrada Morro Agudo / Azulega.
d) Casa das Macieiras (Figura 4.7-12)
• Inserção no zoneamento: Zona Histórico-Cultural.
• Descrição: a Casa das Macieiras (ponto 44) é uma antiga residência, e a única na
região dos Parques, construída com arquitetura tipicamente germânica, contendo
afrescos nas paredes de seus cômodos. Recentemente, foi construída uma estrutura
em alvenaria, para dar condições de moradia.
• Resultados esperados:
1) Restauração e integração da Casa das Macieiras ao programa de uso público
desta AEI; e
2) Implantação de equipamentos de apoio ao público de modo a receber a demanda
prevista de visitantes desta AEI de forma ordenada e eficiente.
• Indicadores:
1) Análise de viabilidade e estudos específicos realizados;
2) Casa das Macieiras restaurada e equipamentos de apoio ao público implantados;
e
3) Atendimento à capacidade de suporte estimada para a Área Estratégica de forma
ordenada.
• Atividades e normas:
d.1) Executar análise de viabilidade e projeto de restauração e integração da Casa
das Macieiras ao programa de uso público desta AEI, relacionada ao contexto
histórico cultural.
 A análise de viabilidade deve incluir a possibilidade de adequação e
caracterização da estrutura complementar em alvenaria ou sua demolição,
levando em conta potenciais impactos ao ambiente do entorno da casa e a
capacidade de absorção da demanda de uso público prevista.
 A arquitetura e os afrescos deverão ser analisados com maior ênfase
quanto a aspectos históricos e culturais.
 A integração do programa de uso público deve prever adequação da área
externa com a implantação de bancos e mesas para descanso e
piqueniques.
d.2) Elaborar e executar projeto da restauração da Casa das Macieiras.
 Deverão ser consultados especialistas para a elaboração e execução do
projeto de recuperação.
d.2.1) Implantar os serviços e equipamentos necessários para o apoio ao uso
público na Casa incluindo: painéis para interpretação dos afrescos e
outras particularidades arquitetônicas, sanitários, recepcionista para
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orientação aos visitantes, bancos e mesas para descanso e
piqueniques.
d.2.2) Desenvolver projeto paisagístico de acordo com o cenário natural.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente.
 Especial atenção deverá ser dedicada ao sistema de tratamento
hidro-sanitário e de abastecimento de energia.
 Os sanitários devem estar sempre disponíveis, limpos e em
condições de uso, sendo sua manutenção responsabilidade da
administração dos Parques.
 Os bancos e mesas para descanso e piquenique devem seguir o
padrão já utilizado para as Unidades.
d.2.3) Instalar lixeiras no junto aos bancos e mesas da Casa das Macieiras e
prever sistema de coleta regular do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades, conforme especificações das AGGI 69.
 O sistema de coleta regular do lixo deve ser feito de forma integrada
ao da Trilha do Morro Agudo.
d.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

e) Portão Camisas e Torre de Incêndio (Figura 4.7-12)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial.
• Descrição: estas estruturas consistem na Torre de Incêndio (ponto 50) já
implantada e no Portão Camisas (ponto 47), a ser implantado, para futuro controle
do trânsito na estrada Morro Agudo/Azulega, e fazem parte do sistema de proteção e
manejo dos Parques.
• Resultados esperados:
1) Eficiência no controle de incêndios nesta AEI e região adjacente; e
2) Eficiência no controle do tráfego na AEI.
• Indicadores:
1) Incidência de incêndios monitorada e controlada no Parque e na Zona de
Amortecimento próxima a AEI Morro Agudo; e
2) Eliminação do tráfego de veículos na estrada Morro Agudo/Fortaleza.
• Atividades e normas:
e.1) Adquirir e implantar o Portão Camisas junto ao ponto 47 (Figura 4.7-12).
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 O portão servirá para os serviços definidos pela administração dos
Parques, incluindo fiscalização, proteção e combate a incêndios.
 A implantação do Portão estará condicionada a uma articulação para
fechamento da estrada junto à prefeitura de Cambará do Sul, conforme
AGGI 46.
e.2) Articular junto a prefeitura de Cambará do Sul o fechamento da estrada Morro
Agudo/Azulega, tomando as medidas legais cabíveis para tanto.
 Enquanto a estrada estiver oficialmente fechada e a situação fundiária do
“chapéu” não estiver completamente regularizada, deve-se prever a
disponibilização de uma chave do cadeado do Portão Camisas para cada
um dos proprietários da região do “chapéu” que comprovadamente utilizem
a estrada como acesso.
 Após a regularização fundiária do “chapéu” deve-se prever a troca do
cadeado do Portão Camisas.
 Deverá ser colocada placa informativa sobre o limite do Parque.
e.3) Instalar melhorias junto à torre, especificadas no Sistema de Prevenção e
Combate a Incêndios (AGGI 61).
 A torre deverá passar por manutenção semestral.

f) Estrada das Taipas (Figura 4.7-12)
• Inserção no zoneamento: Zona de Ocupação Temporária
• Descrição: consiste no acesso de uma antiga fazenda (ponto 49) no interior do
PNAS, que liga a RS 020 à estrada do Morro Agudo/Azulega (saindo no ponto 46),
sem pavimentação e que corta áreas de Campo, capões de Mata de Araucária e
contorna o Banhado Grande.
• Resultados esperados:
1) Análise de viabilidade para a utilização da propriedade e estrada no programa de
proteção, manejo, pesquisa e monitoramento do Parque.
• Indicadores:
1) Análise de viabilidade realizada.
• Atividades e normas:
f.1)

Realizar a regularização fundiária da área cortada pela estrada.

f.2)

Realizar a desativação e demolição das estruturas, após a regularização
fundiária das propriedades, que forem consideradas desnecessárias para as
Unidades
 As Taipas de Pedra e outros sítios históricos ou arqueológicos deverão ser
preservados.

f.3)

Utilizar a estrada para a fins de proteção, manejo, pesquisa e monitoramento.

f.4)
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Realizar manutenção periódica da estrada, quando considerada estritamente
necessária.

g) Portal Cambará-Praia Grande (Figura 4.7-12)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial
• Descrição: consistirá em uma estrutura para demarcação dos limites dos Parques e
informação aos transeuntes da RS 429, que a estrada bordeja ambas Unidades de
Conservação.
• Resultados esperados:
1) Implantar um Portal com placa informativa que delimite o início dos Parques e
informe aos transeuntes sobre o fato de estarem entrando em um trecho da
rodovia que bordeja ambas Unidades de Conservação.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados; e
2) Portal e placa informativa implantados.
• Atividades e normas:
g.1) Gerir junto ao DNER e tomar as medidas previstas em leis para autorizar a
implantação do Portal na RS 429, junto ao ponto 52 (Figura 4.7-12).
g.2) Elaborar projeto, adquirir e implantar Portal com placa informativa, próximo ao
ponto 52.
 O projeto do Portal deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques e manter a arquitetura definida para os outros portais a serem
instalados nos Parques.
 A placa do Portal deverá informar aos transeuntes da RS 429 sobre
aspectos como: o fato de um trecho desta rodovia estar cortando os
Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral; a distância até a
Portaria Gralha Azul; os cuidados a serem tomados pelos motoristas com
relação a velocidade; dentre outras informações julgadas pertinentes pela
administração dos Parques.
g.3) Realizar estudos específicos para inclusão da aquisição e implantação do
Portal como contrapartida nos contratos de concessão e/ou como medida
compensatório da futura pavimentação da RS 429.
 A manutenção do Portal, quando couber, deve ser incluída como
contrapartida de concessionários, e/ou ficar a cargo da administração dos
Parques.

h) Futura Residência do Chefe (Figura 4.7-12)
• Inserção no zoneamento: Zona de Ocupação Temporária.
• Descrição: consiste numa residência situada no interior do PNAS, na região do
“chapéu”, cuja situação fundiária não se encontra regularizada, e que deverá, após
regularização e adequação da infra-estrutura, funcionar como a futura residência do
chefe das Unidades (ponto 80.9).
• Resultados esperados:
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1)

Regularização fundiária da área; e

2)

Infra estrutura pronta para atender adequadamente as necessidades do chefe
das Unidades.

• Indicadores:
1) Situação fundiária da área regularizada;
2) Estudos específicos realizados; e
3) Adequação (restauração e/ou reforma) da residência realizada.
• Atividades e normas:
h.1) Realizar a regularização fundiária da área.
 A regularização fundiária deverá seguir as orientações especificadas pelas
AGGI 19 a 24.
h.2) Realizar estudos específicos para avaliar a necessidade de adequação
(restauração e/ou reforma) da casa de modo a atender as necessidades
básicas de moradia do chefe das Unidades.
h.3) Elaborar projeto e implementar a adequação da futura residência do chefe,
com base nos estudos específicos realizados.
 O projeto deve levar em conta as estruturas já existentes e as áreas
degradadas do entorno da casa.
 Especial atenção deverá ser dedicada ao sistema de tratamento hidrosanitário e de abastecimento de energia.
h.4) Realizar estudos específicos para inclusão da adequação da futura residência
do chefe como contrapartida nos contratos de concessão.
 A manutenção da residência, quando couber, deve ser incluída como
contrapartida de concessionários, e/ou ficar a cargo da administração dos
Parques.

4.7.2.1.5 Área Estratégica itaimbézinho (Figura 4.7-13)
A Área Estratégica Interna Itaimbézinho está localizado na porção central do Parque
Nacional de Aparados da Serra, junto a RS 429. Esta AEI concentra tanto os principais
atrativos quanto as principais estruturas físicas já implantadas no PNAS. Assim, sua
principal vocação é para a visitação através do uso intensivo, seguida de uso extensivo,
tendo como principais enfoques interpretativos temáticas relacionadas a aspectos
históricos, geológicos e biológicos (Floresta Ombrófila Mista, dos Campos, da Vegetação
Rupícola, da Mata Nebular e biodiversidade a eles associada). Merecem também
destaque, neste sentido, as temáticas sócio-ambientais interativas, de caráter didático
e/ou interpretativo, que devem ser trabalhadas para o Centro de Visitantes Paradouro.
Nesta AEI estão inseridas a Portaria e Bilheteria, Estacionamento e Terminal de
Transporte Interno, Sistema de Transporte Interno, Área de Apoio Lava Pratos, Trilhas,
Centro de Visitantes, Centro de Apoio ao Visitante, PIC e Portal.
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a) Portaria e Bilheteria Gralha Azul (Figura 4.7-13 e 4.7-14)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: a Portaria e Bilheteria Gralha Azul, localizada no ponto 53 (Figura 4.713), é atualmente a estrutura que controla o principal acesso ao PNAS, sendo
composta de uma pequena edificação e duas cancelas laterais, uma de entrada e
outra de saída.
• Resultados esperados:
1) Controlar a entrada dos visitantes no Parque; e
2) Visitantes atendidos satisfatoriamente quanto ao acesso ao Parque e venda de
ingressos.
• Indicadores:
1) Estrutura da portaria reformada e bilheteria construída;
2) Equipamentos necessários para operação instalados; e
3) Portaria e bilheteria funcionando e atendendo a demanda de forma ordenada e
eficiente.
• Atividades e normas:
a.1) Elaborar projeto e implantar a reforma da atual Portaria Gralha Azul.
 O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.
a.1.1) Implantar um sistema de cancela eletrônica para controle de veículos.
a.1.2) Prever e implantar saída para emergência e serviços na portaria.
a.1.3) Prever e implantar passagem para pedestres e ciclistas na portaria.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente
(AGGI 63).
 O projeto arquitetônico da adequação da Portaria Gralha Azul deve
ser condizente com o projeto da Portaria Fortaleza.
a.1.4) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários, servidores
conveniados e/ou terceirizados ou consorciados para o adequado
funcionamento dos mesmos.
 Veículos de abastecimento, quando credenciados, deverão circular
preferencialmente em horários ou dias fechados à visitação.
 A portaria e a bilheteria deverão operar durante o horário de
funcionamento do Parque.
 Deverá haver serviço de vigilância 24 horas.
a.2) Elaborar projeto e implantar próximo ao ponto 53 (atual portaria) a bilheteria.
a.2.1) Implantar bilheteria eletrônica para controle e cobrança da entrada no
Parque.
 O pagamento da entrada e do estacionamento será no mesmo
guichê.
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 O projeto deve prever área para integração com sistema de
transporte interno.
 A bilheteria deverá apresentar arquitetura harmônica com a portaria.
 A bilheteria deve ser planejada considerando a capacidade de carga
máxima dos atrativos (trilhas e Centro de Visitante) e sistemas de
suporte (estacionamento, sistema de transporte interno, Centro de
Visitante e Centro de Apoio ao Visitante).
a.2.1) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários, servidores
conveniados e/ou terceirizados ou consorciados para o adequado
funcionamento dos mesmos.
 Deverá se tomar especial cuidado para reduzir os momentos de
pagamento do visitante, agrupando tarifas sempre que possível
(ingresso e transporte interno na mesma tarifa, por exemplo).
 O valor da entrada, estacionamento e passagem do Transporte
Interno deverão ser únicos.
 A cobrança do estacionamento deve considerar apenas tarifas
diárias, para incentivar a permanência na Unidade.
 A cobrança de ingressos será feita de acordo com as negociações
do Departamento Financeiro do IBAMA com a concessionária.
 Considerar formas alternativas de cobrança, que devem ser
elaboradas para o conjunto das Unidades: passes de 2 dias válidos
para os dois Parques, passes semanais, passes anuais para os
moradores dos municípios do entorno, etc.
a.3) Viabilizar e acompanhar a adequação e construção dos mesmos.
 A viabilidade da construção deve levar em consideração os estudos
específicos para concessão e licitação dos serviços e/ou da implantação da
portaria e bilheteria, conforme AGGI 31.
 A construção e adequação da portaria e bilheteria devem levar em conta o
mínimo impacto ambiental.
a.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a
operação da portaria e bilheteria.
 Os equipamentos necessários para a operação devem suprir o adequado
funcionamento e integração com os demais postos de operação dos
Parques.
a.5) Elaborar folheteria de uso público da Área Estratégica Interna itaimbézinho.
 Ao pagar o ingresso, o visitante deverá receber folheteria sobre a AEI
itaimbézinho e os Parques contendo as opções de trilhas e atrativos, a
localização das principais estruturas de apoio, normas das Unidades e
informações gerais.
 Este material deve ser prático e funcional, trilingue e em braile, e será
distribuído gratuitamente na bilheteria.
a.6) Elaborar e aplicar formulário de pesquisa sobre o perfil e grau de satisfação do
visitante.
 Este formulário deverá ser aplicado na saída do visitante;
 A aplicação do formulário é de responsabilidade do concessionário,
devendo apresentar, a chefia dos Parques, a análise da pesquisa e os
formulários originais.
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a.7) Realizar estudos específicos para concessão e licitação para implantação e
operação da portaria e bilheteria segundo a AGGI 31.

b) Estacionamento e Terminal de Transporte Interno Gralha Azul (Figura 4.7-13 e
4.7-14)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: localizado próximo aos pontos 54 e 53 (Figura 4.7-13) consistirá em um
estacionamento descoberto com uma área aproximada de 3.000 m2, com sistema de
drenagem adequado e revestimento alternativo, e um Terminal de Transporte Interno
(TTI) coberto para embarque e desembarque do sistema de transporte interno do
Parque.
• Resultados esperados:
1) Estacionamento implantado e em funcionamento, absorvendo a demanda gerada
de forma eficaz e ordenada, causando mínimos impactos visuais resultantes de
sua implantação e funcionamento; e
2) Terminal de transporte implantado e em funcionamento, atendendo a capacidade
de suporte máxima da AEI.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Projeto do estacionamento e terminal elaborados; e
3) Estacionamento e terminal implantados e em funcionamento, atendendo ao
público de forma eficiente e ordenada.
• Atividades e normas:
b.1) Elaborar projeto (considerar a proposta já prevista no Plano de Uso Público
FUNPAR/IBAMA) e implantar, sob sistema de concessão, estacionamento para
motos, carros e ônibus no ponto 54 (Figura 4.7-13).
 O projeto do estacionamento deve ser apreciado e aprovado pela
administração dos Parques e DIREC, que deverá avaliar o potencial dos
impactos ao ambiente.
 O projeto deve levar em conta os índices de demanda e os estudos de
capacidade de suporte.
 O projeto deve contemplar as estruturas necessárias para pessoas
portadoras de deficiência.
b.1.1) Prever e implantar um bicicletário na área do estacionamento.
b.1.2) Prever local para aluguel de bicicletas junto ao estacionamento.
b.1.3) Prever projeto paisagístico para o estacionamento.
 Deverá se prever no projeto paisagístico o plantio de árvores nativas
da região que produzam sombra.

4-201
b.1.4) Avaliar sistema de drenagem e revestimento adequados.
 O estacionamento deverá ser pavimentado de forma ambientalmente
compatível.
 Deverá ser priorizado a utilização de pavimentação alternativa.
 A pavimentação deve contribuir para o sistema de drenagem
(pavimento alternativo e permeável) e absorver o mínimo possível de
calor.
b.1.5) Prever estacionamento com vagas para motos, carros e ônibus.
b.1.6) Prever passeio e ciclovia no estacionamento para acesso de pedestres
e ciclistas ao sistema de bilheteria e transporte interno.
b.1.7) Prever área de estacionamento para os veículos do transporte interno
na área do estacionamento.
b.1.8) Realizar estudo de capacidade de suporte do estacionamento.
b.2) Elaborar projeto para o Terminal de Transporte Interno (TTI) identificando o
local ideal, próximo ao ponto 53.
 O projeto do TTI deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques e DIREC, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao
ambiente.
 O projeto deve levar em conta os índices de demanda e os estudos de
capacidade de suporte.
 O projeto deve contemplar as estruturas necessárias para pessoas
portadoras de deficiência.
 O TTI deverá apresentar proteção para chuva e bancos.
 O TTI deverá planejar e implantar Terminais de Embarque e Desembarque
(Figura 4.7-14)
b.3) Viabilizar e acompanhar a construção do estacionamento e TTI.
 Todas as intervenções físicas, incluindo o próprio estacionamento e TTI,
devem ser implementadas de forma a causar o mínimo impacto ambiental e
paisagístico.
 O terminal de embarque e desembarque deverá ser construído junto à
Bilheteria observando critérios de conforto e segurança, inclusive ambientais.
b.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a
operação do estacionamento e TTI.
b.5) Implantar a operação do estacionamento e TTI.
 O estacionamento e TTI devem funcionar durante o horário de visitação do
Parque e/ou de acordo com programas especiais (p. ex. visitação noturna).
b.4.1) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação do estacionamento e TTI segundo a AGGI 26.
b.4.2) Implementar, sob o regime de concessão, sistema de aluguel de
bicicletas para os visitantes.
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 O sistema de aluguel de bicicletas poderá ser objeto de concessão
exclusiva ou integrada como parte de um pacote de serviços e só
deverá ser implementado após a construção de ciclovia paralela à via
principal do PNAS.
b.4.3) A manutenção fica a cargo do concessionário do serviço, sob a
supervisão da chefia dos Parques.
c)

Transporte Interno (Figura 4.7-13 e 4.7-14)
• Inserção no zoneamento: Zona de Intensivo.
• Descrição: é composto pelo sistema de transporte interno do PNAS, com veículos
confortáveis, econômicos e ambientalmente adequados, interligando a Portaria
Gralha Azul (ponto 53), o Centro de Visitantes Paradouro (ponto 61) e o Centro de
Apoio ao Visitante do Cotovelo (ponto 63, figura 4.7-13), com aproximadamente 4
km de extensão.
• Resultados esperados:
1)

Oferecer ao visitante um transporte eficiente e confortável, com capacidade de
atender a todas variações na demanda gerada atualmente, sem acarretar efeitos
nocivos ao meio ambiente.

• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados; e
2) Transporte interno implantado e em funcionando sob sistema de concessão sem
acarretar danos ambientais aos Parques.
• Atividades e normas:
c.1) Realizar estudos de capacidade de suporte e de aumento na demanda para a
definição da capacidade e tamanho ideal dos veículos de transporte, levando
em consideração a utilização de dois tamanhos diferentes de veículos, o tempo
máximo de espera dos visitantes nos Terminais e os trechos e paradas
previstos no sistema.
 O transporte interno do trecho Portaria Gralha Azul – Centro de Visitantes
deverá ser composto por veículos com dois tamanhos e capacidades
diferentes (grande e pequeno), a se definir nos estudos específicos.
 O transporte interno do trecho Centro de Visitantes – Centro de Apoio do
Cotovelo deverá ser composto por veículos de tamanho e capacidade
pequena, a ser definido nos estudos específicos.
 O tempo de espera dos visitantes pelo transporte interno em todos os
Terminais não deve superar 30 minutos.
 Os projetos das estações (pontos) de embarque e desembarque deverão
ser revistos à luz das tendências de crescimento da demanda e da
capacidade de suporte.
 Os pontos de embarque e desembarque serão: junto a bilheteria, a entrada
da Trilha da Mula (ponto 56), no Centro de visitantes (ponto 61) e no Centro
de Apoio ao Visitante (ponto 63).
c.1.1) Elaborar o projeto para implantação do transporte interno
 O projeto deverá ser aprovbado pela chefia dos Parques e da DIREC.
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c.2) Realizar estudos específicos para a definição de fonte energética alternativa
dos veículos, levando em conta a minimização de impactos e os efeitos
nocivos.
 Deverá se buscar a utilização de veículos com fontes de energia menos
poluentes.
c.3) Realizar estudos para definir horários específicos de saída do transporte
interno nos terminais, levando em conta os estudos anteriores.
c.4) Implantar, sob sistema de concessão, sistema de transporte interno motorizado
entre Portaria Gralha Azul, Centro de Visitantes e Centro de Apoio do Cotovelo
(atividade prevista no Plano de Uso Público –FUNPAR/IBAMA).
 O sistema de transporte interno é opcional aos visitantes.
 Todos os passageiros deverão viajar sentados.
 A proibição de entrada de veículos no Parque está condicionada a
disponibilização dos serviços de transporte interno.
 Após a implantação do transporte interno, somente poderão circular
veículos credenciados pela administração da Unidade.
 A manutenção dos veículos usados no transporte interno deve ser feita fora
da Unidade.
 A manutenção e o monitoramento do serviço e equipamentos devem ficar a
cargo da concessionária, sob a supervisão da administração dos Parques.
c.5) Realizar estudos específicos para a definição da necessidade e do material
alternativo para a pavimentação do trecho Centro de Visitantes – Centro de
Apoio do Cotovelo, levando em conta aspectos erosivos e outros impactos e
riscos ambientais potenciais.
c.6) Elaborar e implantar projeto para ciclovia e passeio paralelos a via existente.
 Deve ser criada a ciclovia e passeio ou demarcadas sobre a via existente.
c.7) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação do sistema de transporte interno segundo a AGGI 31.
d) Área de Apoio Lava Pratos (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial.
• Descrição: A Área de Apoio Lava-pratos é uma estrutura já implantada e atualmente
sem uso, localizada entre a Portaria Gralha Azul e o Centro de Visitantes. Ali serão
instalados o refeitório e o vestiário para funcionários do Parque. Está localizada no
ponto 55 (Figura 4.7-13).
• Resultados esperados:
1) Estruturação do local para uso e integração de servidores, funcionários
conveniados ou terceirizados e condutores da AEI itaimbézinho.
• Indicadores:
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1) Estrutura ampliada e adequada para seu funcionamento; e
2) Satisfação dos servidores, funcionários conveniados e condutores quanto a
estrutura e serviços.
• Atividades e normas:
d.1) Elaborar e executar projeto para readequação e ampliação da Área de Apoio
Lava Pratos de modo a atender a demanda de funcionários estabelecida neste
documento, contendo refeitório e vestiário.
 A capacidade da Área de Apoio Lava Pratos deve ser definida de acordo
com o número de servidores, funcionários conveniados e condutores em
atividade na AEI itaimbézinho, levando-se em conta os turnos e horários de
trabalho.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
avaliando os impactos da ampliação/adequação da estrutura física ao
ambiente.
 Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário com relação
aos potenciais riscos de poluição.
d.2) Dotar a área de equipamentos e materiais necessários ao seu funcionamento
adequado.
 Os equipamentos e mobiliários devem incluir: mesas de refeição com
cadeiras, 1 geladeira, 1 fogão, 2 armários entre outros.
d.3) Elaborar sistema de utilização da área com diferentes turnos, de modo a não
ultrapassar sua capacidade.
 O uso da área é restrito aos servidores, funcionários conveniados ou
terceirizados e condutores.
d.4) Elaborar e executar projeto paisagístico para isolar visualmente a Área de
Apoio Lava Pratos.
 O projeto paisagístico deverá ser realizado com espécies arbóreas e/ou
arbustivas nativas da região, sendo sua execução condicionada à
aprovação pela administração das Unidades.

e) Trilha da Mula (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: A trilha, auto guiada, passa por áreas de campos e de Mata de
Araucária, iniciando no ponto 56, passando pelos pontos 57 e terminando no ponto
59 (Figura 4.7-13), num total de aproximadamente 4 km de extensão.
• Resultados esperados:
1) Implantação da trilha e de suas estruturas de apoio e segurança; e
2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público que
visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente.
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• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Trilha e estruturas associadas implantadas e em funcionamento; e
3) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha.
• Atividades e normas:
e.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha da Mula
(atividade prevista no Plano de Uso Público – FUNPAR/IBAMA).
e.1.1) Definir o traçado ideal da trilha considerando a orientação apresentada
na figura 4.7-13.
 A trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a impedir que os
visitantes o desobedeçam.
 O traçado da trilha deverá buscar minimizar os impactos sobre a
vegetação das margens e leito de rio.
e.1.2) Estabelecer a capacidade de suporte com a definição de indicadores.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para
o monitoramento dos impactos ao longo da trilha.
 Até que os estudos sejam realizados, recomenda-se inicialmente
permitir o máximo de 15 pessoas por grupo. Para evitar encontros na
trilha e preservar a característica do passeio. Os grupos deverão sair
com intervalos de 30 minutos.
e.1.3) Instalar sinalização informativa, orientadora e interpretativa na Trilha da
Mula.
 A placa informativa no início da trilha deverá apresentar informações
sobre trajeto, distância, tempo de caminhada, grau de dificuldade e
obstáculos (escadas, piso irregular, etc).
 Sugere-se como temáticas para interpretação da trilha aspectos
relacionados a transição e à dinâmica evolutiva entre os ambientes
da Floresta Ombrófila Mista e dos Campos, além de particularidades
da biodiversidade a eles associada.
e.1.4) Instalar estruturas e equipamentos de apoio e segurança aos visitantes
e ambiente.
 Quando couber, deverá ser estruturada uma forma de travessia de
rios com o uso de ponte de madeira de no máximo 1m. de largura,
tomando cuidados especiais com as margens.
 Áreas alagadas deveram ser transpassadas por passarelas, para
minimizar o impacto de pisoteio
e.1.5) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever sistema de coleta
regular do lixo.
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 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades, conforme especificações das AGGI 69.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.
e.1.6) Implantar sistema de funcionamento da trilha.
 A Trilha da Mula deverá ser percorrida em sentido único, sempre
saindo da região do ponto 56 (Figura 4.7-13).
 A Trilha da Mula deverá ser auto guiada e fechar 1 hora antes do
horário de fechamento do Parque.
 Deve-se controlar a entrada dos grupos.
 Nos dias em que o arroio estiver com nível muito acima do normal,
deverá ser analisado o potencial de risco da travessia do rio. Uma
régua de nível poderá ser colocada nas margens para facilitar o
controle.
e.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
 O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados pelos
estudos de capacidade de suporte.
e.3) Realizar estudo específico para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

f) Trilha de Dossel das Araucárias (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo.
• Descrição: A Trilha de Dossel das Araucárias é diferenciada, situada na borda do
capão de araucária junto à antiga casa da família do Sr. Marçal. Tem um percurso,
com aproximadamente 3,5 km, que inicia no ponto 59 (Figura 4.7-13), passa pelos
pontos 57 e 58 e volta ao início. Esta trilha comportará uma estrutura suspensa,
próxima ao ponto 58, para interpretação dos estratos arbóreos e do dossel da Mata
de Araucária e sua biodiversidade associada.
• Resultados esperados:
1) Implantação da trilha com estrutura suspensa adequada e segura; e
2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público que
visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados; e
2) Trilha com estrutura suspensa e equipamentos associados implantados.
• Atividades e normas:

f.1)
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Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação da
Trilha do Dossel das Araucárias.
 O projeto da trilha deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente e de
riscos aos usuários.
f.1.1) Analisar a viabilidade técnica de implantação da estrutura suspensa.
f.1.2) Definir sistema e materiais necessários para a implantação da estrutura
suspensa.
 A análise de viabilidade e definição dos materiais deve levar em conta
cases de referência de estruturas ou trilhas semelhantes já
implantadas em outros locais.
 Deve-se considerar as condições ambientais como a umidade, o
substrato e a capacidade de carga da trilha.
 O projeto deverá levar em conta as questões de adequação cênica.
f.1.3) Definir o traçado ideal da trilha considerando a orientação apresentada
na figura 4.7-13.
 O traçado da estrutura suspensa deverá buscar minimizar os impactos
sobre a Mata de Araucária.
f.1.4) Definir temáticas e materiais e equipamentos necessários para a
interpretação, sinalização e orientação dos usuários da trilha.
 A placa informativa no início da trilha deverá apresentar informações
sobre distância, tempo de caminhada, grau de dificuldade e
procedimentos básicos de conduta e segurança.
 As temáticas para interpretação da trilha devem incluir aspectos
relacionados aos estratos da Floresta Ombrófila Mista no que se
refere à composição e distribuição florística e faunística, as espécies
raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção e seus hábitos (com
especial ênfase para epífitas típicas da região), além de outras
particularidades da biodiversidade associada a esta tipologia florestal.
f.1.5) Estabelecer a capacidade de suporte com determinação de indicadores.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para o
monitoramento dos impactos ao longo da trilha.
f.1.6) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever sistema de coleta
regular do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no entorno
das Unidades, conforme especificações das Ações Gerenciais Gerais
correlatas.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer à demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
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(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.
f.1.7) Implantar sistema de funcionamento da trilha.
 A trilha deverá ser percorrida em sentido único, sempre saindo da
região do ponto 59 (Figura 4.7-13).
 A trilha deverá ser fechada 1 hora antes do horário de fechamento do
Parque.
 Deve-se controlar a entrada dos grupos.
 A trilha deverá ser auto-guiada.
 Especial atenção deverá ser dedicada à segurança do visitante na
trilha.
f.2)

Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos e de minimização de
riscos em relação aos usuários da trilha.
 O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados pelos
estudos de capacidade de suporte.

f.3)

Realizar estudo específico para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

g) Trilha do Vértice (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: A Trilha do Vértice, já implantada, possui extensão aproximada de 1,5
km, que percorre um terreno de declividade suave (4-8%) ao longo da borda do
cânion do itaimbézinho. Pavimentado com blocos hexagonais no primeiro trecho (até
o Mirante do Vértice), o percurso - que inicia no Centro de Visitantes Paradouro
(ponto 61 da figura 4.7-13) e termina no Mirante da Cachoeira (ponto 60) - dura em
média 45 minutos, numa caminhada enquadrada em grau de dificuldade fácil, cuja
atratividade principal fica por conta da vista panorâmica do cânion, através dos
mirantes.
• Resultados esperados:
1)

Adequação/estruturação da trilha e seus mirantes, para atender ao fluxo de
visitantes ordenada e eficientemente.

• Indicadores:
1) Trilha, mirantes e estruturas associados readequados; e
2) Fim do processo atual de degradação.
• Atividades e normas:
g.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para readequação da
Trilha do Vértice.
g.1.1) Definir e demarcar o traçado ideal da trilha após o Mirante do Vértice.
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Este trecho da trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a
impedir que os visitantes o desobedeçam. Uma sugestão é a
utilização cabos de aço presos a postes de eucalipto, na altura dos
joelhos, principalmente nos trechos próximos as bordas.



Deve ser estudada a extensão da pavimentação para o restante da
trilha.



Deverá ser implementado um sistema de avaliação e manejo de
impactos, que deverá subsidiar essa decisão.

g.1.2) Instalar estruturas de segurança ao longo da borda do cânion nos
trechos da trilha, após o Mirante do Vértice.
 Na borda dos penhascos, a proteção deve ser feita através de
parapeitos metálicos que permitam a visão e impeçam a
transposição. Assim como nos mirantes atuais, deve-se prever grade
de proteção que impeça as crianças de passarem por baixo do
parapeito. O anexo 8 traz fotos das estruturas de proteção do
Parque Nacional do Grand Canyon (EUA), que podem ser usadas
como referência.
g.1.3) Implantar mirante em estrutura elevada e afastada da borda do
itaimbézinho no local do segundo mirante natural da Cachoeira.
 A estrutura elevada para o segundo mirante da Cachoeira Véu da
Noiva deve ser leve e executada preferencialmente em madeira ou
aço.
 A altura deverá ser determinada pelo ângulo de visada,
preferencialmente buscando, mesmo com o afastamento de um
metro a um metro e meio da borda, a visualização do fundo do
cânion. O contraponto deve ser o impacto visual da estrutura,
devendo-se buscar o equilíbrio entre os dois fatores.
g.1.4) Instalar sinalização informativa, orientadora e interpretativa ao longo da
trilha e nos mirantes.
 A sinalização deverá destacar a distância e o tempo estimado para o
percurso e destacar a presença do Mirante da Cachoeira.
 Os mirantes devem apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
 As temáticas para interpretação da trilha devem incluir aspectos
relacionados à formação e evolução geológica dos cânions, à Mata
Nebular e à Vegetação Rupícola, e particularidades da
biodiversidade associada a estas tipologias.
g.1.5) Instalar bancos para descanso ao final da Trilha do Vértice.
 Os bancos devem ser de madeira, seguindo o padrão já utilizado no
PNAS.
g.1.6) Revisar e substituir, se necessário, as lixeiras do início e instalar novas
no final da trilha, bem como prever sistema de coleta regular do lixo.
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 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades, conforme especificações das Ações
Gerenciais Gerais correlatas.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer à demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.
g.1.7) Implantar sistema de funcionamento da trilha.
 A trilha deverá ser fechada 1 hora antes do horário de fechamento
do Parque.
 Especial atenção deverá ser dedicada à segurança do visitante na
trilha.
 Especial atenção deverá ser dedicada à segurança e facilitação do
acesso de pessoas portadoras de deficiência na trilha.
g.2) Manter a vegetação na frente dos mirantes já construídos aparada, de forma a
permitir a apreciação da paisagem.
 A limpeza da vegetação na frente dos mirantes deve ser permanente.
g.3) Elaborar projeto e adequar as estruturas de contenção e o sistema de
drenagem na região do vértice do itaimbézinho, incluindo a proibição
temporária da passagem de visitantes pelo leito da estrada junto ao Vértice.
 Deve-se prever a instalação temporária de barreiras e placa informativa que
impeçam a passagem de visitantes pelo leito da estrada.
 Deverão ser implantadas estruturas de contenção adequada, com um
sistema de drenagem subterrâneo, atrás da estrutura de contenção.
Associado a este, deve haver um sistema simples de drenagem superficial
que conduza adequadamente as águas.
g.4) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
 O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados pelos
estudos de capacidade de suporte.
g.5) Realizar estudo específico para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

h) Centro de Visitantes Paradouro (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: localizado na borda do cânion itaimbézinho, contendo as seguintes
edificações atual Centro de Visitantes Paradouro (CV) e Posto de Informações e
Controle, conhecido como Cabana, além da área de piquenique, no ponto 61 da
figura 4.7-13.
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O CV contém sala para exposição, auditório, hall para recepção, lanchonete,
sanitários públicos, no andar térreo, administração e sanitários administrativos no
andar superior e quatro lojas, no andar inferior. A Cabana contém sala de eventos
(utilizado temporariamente como ambulatório), sanitários e escritório (atualmente
utilizado pelos guias). A área de piquenique contém bancos e mesas utilizados para
a alimentação dos visitantes.
O Centro de Visitante será destinado:
- andar térreo: recepção dos visitantes, sala para exposições permanente e
temporária e guarda de acervo, café colonial (antiga lanchonete) e sanitários
públicos;
- andar superior: administração e área técnica de monitoramento, pesquisa e
visitação; e
- andar inferior: duas salas para lojas de suvenires e duas para concessionários e
condutores.
A Cabana será destinada:
- uma sala de uso múltiplo para as atividades de educação e interpretação
ambiental; podendo ser utilizado como pequeno auditório; e
- uma sala para os educadores ambientais, com equipamentos/materiais para
atividades didáticas interativas e de orientação.
Área de piquenique será utilizada para:
- área de lazer e alimentação externa; e
- atividades ao ar livre de educação e interpretação ambiental.
• Resultados esperados:
1) Adequação do CV e da Cabana para atendimento das atividades de
administração, visitação, educação e interpretação ambiental, além de
alimentação.
• Indicadores:
1) Ampliações e adequações de infra-estrutura realizadas;
2) Atividades previstas em funcionamento; e
3) Atendimento ao público de forma ordenada e satisfatória, respeitando a
capacidade de suporte estimada para a Área Estratégica.
• Atividades e normas:
h.1) Elaborar e executar projeto para readequação do Centro de Visitantes,
considerando.
 O(s) projeto(s) deve(m) ser apreciado(s) e aprovado(s) pela administração
dos Parques, que deverá avaliar o potencial de impactos das obras de
readequação da estrutura física ao ambiente.
h.1.1) Adaptação da escada para pessoas portadoras de deficiência.
h.1.2) Definição de trajeto com fluxo unidirecional de visitantes na sala de
exposição, mantendo a entrada atual do CV e prevendo a saída pela
escada da varanda, de frente para as lojas do piso inferior
h.1.3) No andar térreo área para recepção de visitantes, adaptação de
pequena estrutura para recepção e controle de visitantes (agendamento
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das atividades auto-guiadas, etc.), no hall do CV (onde estão
atualmente as portas dos banheiros e da lanchonete).
h.1.4) ainda no andar térreo revitalização da sala para exposições permanente
e temporária e guarda de acervo,
 O local utilizado atualmente como auditório será incorporado à área
de exposição permanente.
 O projeto de exposição interpretativa encontra-se em elaboração, já
orientado para as adequações estabelecidas neste documento.
 A periodicidade e o foco das temáticas deve levar em conta, além
das definições julgadas pertinentes pela equipe técnica responsável
dos Parques e/ou órgão competente do IBAMA, datas/épocas
relacionadas a acontecimentos históricos e/ou festividades
tradicionais dos municípios do entorno dos Parques.
 Deverá ser montada uma maquete do AEI Itaimbézinho, em escala,
feita de material resistente as interperes e que permita o toque pelos
deficientes visual.
h.1.5) Implantação do café colonial com construção de banheiros para
atendimento aos usuários do café colonial (onde está atualmente a
câmara fria desativada).
 os alimentos servidos no café colonial deverão ser típicos da região,
e que não necessitem ser produzidos no local, com exceção de
bebidas como sucos, chás e cafés,
 Sugere-se a utilização de um sistema self-service com os produtos
típicos de um café colonial disponibilizados em uma mesa ou balcão
de acesso prático e controle eficiente.
h.1.6) Readequação dos sanitários públicos mudando o acesso para o lado
externo do CV, próximo a porta do café; fechar a porta interna que
interliga a lanchonete ao CV.
 Os banheiros devem estar sempre disponíveis, limpos e em
condições de uso, sendo sua manutenção responsabilidade dos
concessionários dos serviços.
h.1.7) O andar superior será destinado a administração e área técnica de
monitoramento, pesquisa e visitação.
 O acesso deve ser independente para os servidores e funcionários
conveniados ao andar superior, de forma a evitar contato entre estes
e os visitantes.
 Na área destinada à pesquisa do acervo bibliográfico dos PN
deverão estar disponíveis todas as pesquisas já realizadas, bem
como, materiais referentes aos ecossistemas protegidos nestas
Unidades, além de dispor de equipamento para consulta, como por
exemplo, um computador.
h.1.8) Instalar pequena copa.
h.1.9) No andar inferior instalar duas salas para lojas de suvenires e duas
salas para concessionários e condutores.

4-213
 Os produtos comercializados devem ser estabelecidos no contrato
de concessão, dando preferência ao artesanato local e com
referência ao Parque.
h.2) Elaborar e executar projeto para readequação da Cabana, considerando a
adaptação do espaço interno para as atividades de Educação e Interpretação
Ambiental.
 Deverá ser instalado painel, na varanda da Cabana, com mapa e atrativos
(trilhas e mirantes) dos Parques, indicando aqueles que necessitam de
guias, os horários de funcionamento e as normas de segurança.
h.2.1) Definir e implantar uma sala de uso múltiplo para as atividades de
educação e interpretação ambiental; podendo ser utilizado como
pequeno auditório.
 A capacidade desta sala é de 20 pessoas.
h.2.2.) Definir e implantar uma sala para os educadores ambientais, com
equipamentos/materiais para atividades didáticas interativas e de
orientação,
h.3) Fazer melhoramentos na área de piquenique.
 Deverá ser analisada a possibilidade e necessidade de implantação de mais
bancos e mesas.
h.4) Elaborar e executar projeto de organização espacial das áreas de entorno do
CV, estabelecendo os diversos tipos de fluxos, considerando a alteração do
acesso externo ao CV, a Cabana, a área de piquenique e o terminal de
embarque e desembarque.
 O(s) projeto(s) deve(m) ser apreciado(s) e aprovado(s) pela administração
dos Parques, que deverá avaliar o potencial de impactos das obras de
readequação da estrutura física ao ambiente.
h.5) Readequar o paisagismo utilizando espécies nativas e com potencial para
interpretação ambiental.
 Essa vegetação servirá de barreira (cerca viva) e direcionamento dos
fluxos..
h.6) Implantar terminal de embarque e desembarque para integração ao sistema
interno de transporte.
 O terminal de embarque e desembarque deverá ser construído junto à
estrada observando critérios de conforto e segurança, inclusive ambientalh.7) Realizar estudos específicos para licitação e concessão dos serviços
oferecidos no CV segundo a AGGI 31.
 O estudo deverá contemplar a inclusão da readequação do CV, cabana e
área de piquenique e a implantação do terminal de embarque e
desembarque como contrapartida nos contratos de concessão.
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i) Centro de Apoio ao Visitante Cotovelo (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: Localiza-se na Trilha do Cotovelo distante Próximo ao mirante do
cotovelo (ponto 63 da figura 4.7-13). Este Centro se destinará ao controle e
orientação da visitação, apresentando arquitetura de baixo impacto visual, contendo
café, sanitários, lojinha, painéis interativos educativos e de orientação, bancos e
mesas para descanso e terminal de transporte interno.
• Resultado esperado :
1) Implantação de estrutura e serviço de apoio ao visitante; e
2) O visitante atendido de forma ordenada e eficiente.
• Indicadores:
1)

Infra-estrutura, materiais e equipamentos previstos, implantados; e

2)

Atendimento à capacidade de suporte estimada para a Área Estratégica de
forma ordenada.

• Atividades e normas:
i.1)

Elaborar e implantar projeto para o Centro de Apoio ao Visitante Cotovelo.
 Deverão ser utilizadas as estruturas existentes, sempre que possível.
 A concepção arquitetônica do projeto deverá buscar o menor o impacto
visual possível, além de estar harmônica com a paisagem, a cultura local e
demais edificações dos Parques.


Os projetos deverão ser apreciados e aprovados pela administração dos
Parques, que deverá avaliar o potencial de impactos da implantação ou
readequação da estrutura física.

 Especial atenção deverá ser dedicada ao sistema de tratamento e destino
dos efluentes (seguir o padrão estabelecido para as demais construções).
 O Centro de apoio ao Visitante Cotovelo deve funcionar durante todo o
período de funcionamento do Parque.
i.1.1) Implantar uma pequena loja de suvenires.
 Deve ser elaborado estudo sobre viabilidade econômica para a
implantação da pequena loja considerando as lojas presentes no
Centro de Visitantes Paradouro.
 Os produtos comercializados devem ser estabelecidos no contrato de
concessão, dando preferência ao artesanato local e a produtos que
apresentem alguma referência ao Parque.
i.1.2) Implantar pequeno café e sanitários públicos.
 Os alimentos servidos no café deverão ser típicos da região, e que
não necessitem ser produzidos no local, com exceção de bebidas
como sucos, chás e cafés.
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 Os banheiros devem estar sempre disponíveis, limpos e em condições
de uso, sendo sua manutenção de responsabilidade dos
concessionários dos serviços
i.1.3) Implantar painéis, placas e maquete.
 Deverá ser instalado painel informativo contendo mapa da unidade,
trilhas e mirantes no entorno do Centro de Apoio, os horários de
funcionamento e as normas de segurança.
 As placas informativas no início das trilhas e no Centro de Apoio
deverão apresentar informações sobre: trajeto, distância, tempo de
caminhada, grau de dificuldade, e obstáculos (escadas, piso irregular,
etc), com explicação trilingue (português, inglês e espanhol).
 A maquete deverá ser construída em escala e com material resistente
ao tempo.
i.1.4) Implantar Terminal de Transporte Interno do Centro de Apoio.
 O terminal deverá ser integrado ao sistema de transporte interno do
Parque.
i.1.5) Área de descanso.
 Os bancos e mesas existentes devem ser reformados e se necessário
acrescentar novos.
i.1.6) Desenvolver projeto paisagístico com espécies nativas e com potencial
para interpretação ambiental.
i.2)

Realizar estudos específicos para licitação e concessão dos serviços
oferecidos no Centro de Apoio segundo a AGGI 31.

j) Trilha do Cotovelo (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: A Trilha do Cotovelo, já existente, possui trajeto relativamente curto e
grau de dificuldade fácil, iniciando no Centro de Apoio do Cotovelo (ponto 63),
passando pelo Mirante do Cotovelo (ponto 62) e pelo Mirante Elevado (ponto 64),
com a opção de seguir até a Trilha Vertical (ponto 65). Atualmente, ainda sem a
opção do transporte interno até o Centro de Apoio do Cotovelo, a trilha inicia a partir
do Centro de Visitantes Paradouro, aumentando em cerca de 2 Km o seu percurso.
• Resultados esperados:
1) Viabilizar a melhoria da trilha e a adequação/estruturação de seus mirantes, para
atender ao fluxo de visitantes de forma ordenada e eficiente;
2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do visitante,
com o menor impacto na paisagem e no ambiente; e
3) Frear o processo de degradação.
• Indicadores:
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1) Estudos específicos realizados;
2) Trilha, mirantes e estruturas associadas implantadas ou readequadas;
3) Manutenção do estado natural do entorno da trilha; e
4) Fim do processo atual de degradação.
• Atividades e normas:
j.1)

Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação e
readequação da Trilha do Cotovelo e dos mirantes e equipamentos de
segurança.
j.1.1) Implantar a pavimentação e o sistema de drenagem adequado no trecho
Centro de Visitantes – Centro de Apoio do Cotovelo, no acesso à Trilha
do Cotovelo.
 A pavimentação do trecho de acesso à Trilha do Cotovelo (CV –
Centro de Apoio ao visitante Cotovelo) deverá ser feita com
revestimentos alternativo, permeável e que absorva o mínimo possível
de calor.
 A definição do tipo de calçamento deve considerar a alternativa com
menor impacto visual e que melhor se integre com o ambiente, além
dos condicionantes econômicos.
 Juntamente com a pavimentação deve-se prever um sistema de
drenagem adequado, com passagens bem dimensionadas nos pontos
onde a via cruza as drenagens naturais e com estruturas de
dissipação de energia.
 A pavimentação do trecho de acesso à Trilha do Cotovelo (CV –
Centro de Apoio do Cotovelo) está condicionada à construção do
estacionamento e à concessão dos serviços de transporte interno.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques e DIREC, que deverão avaliar o potencial dos impactos da
pavimentação ao ambiente.
j.1.2) Planejar e estruturar a passagem de pedestres e ciclistas pelo trecho CVCentro de Apoio, por via alternativa ou adjacente à utilizada pelo sistema
de transporte interno.
 A passagem de pedestres e ciclistas deve ser realizada
obrigatoriamente pelo lado oposto da via em relação à borda do
cânion.
j.1.3) Implantar e estruturas de segurança no trecho da Trilha do Cotovelo ao
longo da borda do cânion.
 Toda a borda do itaimbézinho nesse local apresenta grande beleza
cênica e o ideal é que a mesma seja protegida em toda a sua
extensão por demarcadores, por exemplo cabos de aço, entre toras
de eucalipto, na altura do joelho. É necessário somente que a
vegetação rasteira junto à borda do cânion seja aparada para garantir
a visibilidade para o fundo do cânion. O anexo 8 traz fotos das
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estruturas de proteção do Parque Nacional do Grand Canyon (EUA),
que podem ser usadas como referência.
j.1.4) Prever o desenvolvimento conceitual e a instalação de placas e painéis
para informação interpretativa, sinalizadora e orientadora na Trilha do
Cotovelo e no trecho de acesso CV – Centro de Apoio do Cotovelo.
 A sinalização deverá destacar a distância e o tempo estimado para o
percurso e destacar a presença dos Mirantes do Cotovelo e Elevado.
 Os mirantes devem apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
 Deve-se prever a implantação de uma placa interpretativa abordando
aspectos relacionados à formação de vidros vulcânicos, próxima à
região do Mirante do Elevado.
j.1.5) Definir e demarcar o traçado ideal da trilha a partir do final do traçado
atual até o Mirante Elevado, e deste até a Trilha Vertical.
 Este trecho da trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a
impedir que os visitantes o desobedeçam. Uma sugestão é a
utilização cabos de aço presos a postes de eucalipto, na altura dos
joelhos, principalmente nos trechos próximos as bordas.
j.1.6) Elaborar projeto e Implantar Mirante Elevado (ponto 64) e equipamentos
de segurança.
 A estrutura elevada que comporá o Mirante Elevado deve ser
executada preferencialmente em madeira ou aço.
 A altura deverá ser determinada pelo ângulo de visada,
preferencialmente buscando a melhor visualização do cânion
itaimbézinho. O contraponto deve ser o impacto visual da estrutura,
devendo-se buscar o equilíbrio entre os dois fatores.
 O mirante deve ser planejado baseado na capacidade suporte da
Trilha do Cotovelo.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente.
j.1.7) Estabelecer a capacidade de suporte com a definição de indicadores
para monitoramento.
j.1.8) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever um sistema de coleta
regular do lixo.
 O A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no entorno
das Unidades, conforme especificações das Ações Gerenciais Gerais
correlatas.
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer à demanda
estabelecida pelos estudos específicos e pelo monitoramento, sendo
realizada, enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.
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j.2)

Implantar sistema de funcionamento.
 A trilha deverá ser fechar uma hora antes do horário de fechamento do
Parque e deverá ser auto guiada.

j.3)

Manter a vegetação na frente dos Mirantes do Cotovelo e Elevado aparada, de
forma a permitir a apreciação da paisagem.
 A limpeza da vegetação na frente dos mirantes deve ser permanente.

j.4)

Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
 Enquanto a trilha permanecer sobre solo natural, deverá ser implementado
sistema de avaliação e manejo de impactos.

j.5)

Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo AGGI 31.

k) Trilha Vertical (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo.
• Descrição: Esta trilha é diferenciada, composta de uma estrutura semelhante a um
elevador com equipamentos associados (cênica e ambientalmente adequados), para
interpretação vertical dos paredões do cânion do itaimbézinho nos seus aspectos
geológicos e da vegetação rupícola. Esta trilha consiste ainda em uma oportunidade
alternativa aos visitantes para a vista de dentro do cânion. Está localizada em um
braço lateral do itaimbézinho, no ponto 65 da figura 4.7-13.
• Resultados esperados:
1) Viabilizar um atrativo diferenciado para desenvolvimento de atividades
interpretativas e de sensibilização e apreciação de belezas cênicas com o mínimo
impacto sobre a paisagem e o ambiente.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Trilha vertical e equipamentos associados implantados e em funcionamento; e
3) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha.
• Atividades e normas:
k.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação da
Trilha Vertical.
 Serão obrigatórias a análise e a apreciação do projeto por equipe técnica
competente e independente indicada pela DIREC, antes da construção da
trilha.
 O projeto da Trilha Vertical deverá levar em conta as questões de
adequação cênica, de minimização de impacto visual e ambiental e
segurança.
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 Prever no projeto estruturas de apoio para pessoas portadoras de
deficiência e idosos e o transporte eventual das mesmas até ponto próximo
da trilha.
k.1.1) Definir o traçado ideal da Trilha Vertical, levando em consideração a
adequação cênica e o impacto visual sobre a paisagem do cânion.
k.1.2) Definir as estruturas e materiais necessários para a implantação da
Trilha Vertical com segurança dos visitantes, incluindo a construção de
um deck de madeira no fundo do cânion (no final da trilha).
 Especial atenção deverá ser dedicada à segurança dos visitantes.
 Na borda dos penhascos as estruturas de segurança devem ser
feitas através de parapeitos metálicos que permitam a visão e
impeçam a transposição. Assim como nos mirantes atuais, deve-se
prever grade de proteção que impeça as crianças de passarem por
baixo do parapeito.
k.1.3) Definir fonte energética adequada com relação a aspectos ambientais,
econômicos e de segurança.
k.1.4) Realizar análise de viabilidade técnica, financeira e ambiental para
implantar a Trilha Vertical.
 A apreciação da análise será realizada por equipe técnica
competente e independente indicada pela DIREC, antes da
construção da trilha.
k.1.5) Elaborar projeto e implantar via de acesso para uso restrito de pessoas
portadoras de deficiência, idosos e pessoal da manutenção.
 Este acesso deverá ser utilizado para a implantação da trilha e
posteriormente para a utilização por pessoas portadoras de
deficiência, idosos e pessoal da manutenção.
k.1.5) Definir a capacidade de suporte da trilha, levando em conta tamanho de
grupo, tempo de realização do percurso e número de grupos por dia.
k.1.8) Definir temáticas e materiais e equipamentos necessários para a
interpretação e orientação para os usuários da Trilha Vertical.
 Os materiais interpretativos devem apresentar painel em alto relevo,
com explicação trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
 Os principais temas devem ser relacionados a especificidade do
ambiente, potencial de endemismo, variação climática, processo
geológico, entre outros.
k.2) Estabelecer o adequado sistema de operação de trilha.


O tempo de permanência no interior do cânion não deve superar 30
minutos.



O passeio deve ser orientado para permitir ao visitante ter noções sobre o
interior do cânion e dos paredões sem que ultrapasse o limite máximo de
tempo de permanência.
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Deve-se levar em conta visitantes provenientes do Centro de Apoio ao
Visitante Cotovelo pela Trilha do Cotovelo ou por trilha variante da estrada
(principalmente pessoas portadoras de deficiências ou idosos).



Deve-se prever a utilização da trilha para eventual resgate de visitantes do
interior do cânion do itaimbézinho.



Deverá ser estabelecido um sistema para agendamento prévio do passeio.



A trilha deverá ficar aberta durante o horário de funcionamento do Parque
e em horários especiais para grupos pré- agendados.



O controle para a visitação desta atividade será feito no Centro de Apoio
ao Visitante do Cotovelo.

k.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos e de minimização de
riscos em relação aos usuários da trilha.


O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados pelos
estudos de capacidade de suporte.

k.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

l) Trilha de Observação de Aves/ Birdwatching (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva.
• Descrição: é uma trilha para observação de aves, de caráter mais restritiva, que
contempla em seu percurso diversos ecossistemas com atributos especiais,
principalmente voltados para este grupo faunístico. Ela tem trajeto circular, iniciando
e terminando no ponto 63 da figura 4.7-13.
• Resultados esperados:
1) Viabilizar a implantação de uma trilha que atenda a um público específico e
diferenciado de forma ordenada e eficiente.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Trilha implantada e em funcionamento; e
3) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha.
• Atividades e normas:
l.1)

Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantar a
Trilha de Observação de Aves.
l.1.1) Definir o traçado ideal da trilha, levando em consideração o potencial de
interpretação (de acordo com o traçado preliminar proposto neste Plano),
a adequação cênica e o impacto visual sobre a paisagem, bem como
impactos ambientais potenciais sobre os ecossistemas.
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 Deverão ser planejados e implantados abrigos camuflados junto ao
Banhado Grande.
l.1.2) Definir temáticas e materiais e equipamentos
interpretação e orientação para os usuários da trilha.

necessários

de

 A sinalização ao longo da trilha deverá indicar a proibição de sair do
traçado demarcado para a mesma.
l.1.3) Estabelecer a capacidade suporte da trilha com definição de indicadores,
levando em conta o tamanho do grupo, tempo de realização do percurso
e número de grupos por dia.
 Por se tratar de atividade localizada junto a áreas de relevante
interesse biológico, os tamanhos de grupos para esse passeio
deverão ser definidos somente após estudos específicos.
 Através do monitoramento dos impactos esses limites poderão ser
revistos.
l.2)

Estabelecer sistema de operação de trilha levando em conta horários
diferenciados para grupos pré-agendados, mesmo que distintos do
funcionamento dos Parques.
 O controle desta atividade será feito no Centro de Apoio ao Visitante do
Cotovelo.
 Deverá ser estabelecido um sistema para agendamento prévio do passeio.
 A trilha deverá ficar aberta durante o horário de funcionamento do Parque e
em horários especiais para grupos pré-agendados.
 O serviço de guias especializados deverá ser oferecido aos participantes.
 Os guias deverão ser capacitados principalmente em condução de baixo
impacto e ornitologia.
 O visitante deverá ser avisado de que não existe garantia da visualização
dos animais.

l.3)

Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.
 O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados pelos
estudos de capacidade de suporte.

l.4)

Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

m) Trilha do Rio do Boi (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo.
• Descrição: consiste em uma trilha que percorre trechos de mata e parte do leito do
rio no interior do cânion itaimbézinho, iniciando no PIC Rio do Boi (ponto 67) e
terminando no ponto de descanso (ponto 66). Dali se tem a opção de seguir por
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mais um trecho pelo leito do rio adentrando ao cânion até próximo a Trilha Vertical,
com ampla visão dos paredões.
• Resultados esperados:
1) Viabilizar a implantação da trilha e estruturas associadas, para atender o fluxo de
visitantes de forma adequada e ordenada;
2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público
que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente; e
3) Frear os processos de degradação do traçado da trilha.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Trilha e estruturas e equipamentos associados implantados;
3) Fim do processo atual de degradação da trilha; e
4) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha.
• Atividades e normas:
m.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação ou
readequação da Trilha do Rio do Boi.
m.1.1) Redefinição do traçado ideal da Trilha do Rio do Boi.
 Deverá ser avaliado traçado alternativo para o retorno ao PIC Rio do
Boi, para minimizar os impactos no solo e evitar encontros entre os
grupos.
m.1.2) Definição de estrutura e materiais necessários para a implantação da
trilha.
 A trilha deve ter seu traçado demarcado de forma a impedir que os
visitantes o desobedeçam.
 A travessia dos pontos alagadiços da trilha deverá ser realizada, de
preferência, por caminhos de troncos ou pedras.
 Deverá ser instalada pequena passagem sobre o riacho entre o PIC
Rio do Boi e a entrada da trilha.
 A identificação do local ideal para descanso próximo ao ponto 66
deve levar em conta a existência de áreas alteradas e/ou que não
precisem ser desmatadas, com cuidado especial na implantação, de
modo a evitar processos erosivos e impactos desnecessários sobre
o ambiente e a paisagem.
m.1.3) Estabelecer a capacidade de suporte da trilha com a definição de
indicadores levando em conta tamanho de grupo, tempo de realização e
número de grupos por dia.
 O estudo de capacidade de suporte deverá apontar indicadores para
o monitoramento dos impactos ao longo da trilha.
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 Até que os estudos de capacidade de suporte sejam realizados
recomenda-se inicialmente a determinação de um máximo de 15
pessoas por grupo, incluindo o guia. Para evitar mais que um
encontro de grupos na trilha e preservar a característica do passeio,
serão permitidos inicialmente três grupos por dia, saindo com um
intervalo mínimo de duas horas.
m.1.4) Implantação de área de descanso com bancos, próxima ao ponto 66 da
figura 4.7-13.
m.1.5) Instalação de sinalização informativa, orientadora e interpretativa na
Trilha do Rio do Boi.
 Instalar a placa informativa no início da trilha, com informações sobre
trajeto, distância, tempo de caminhada, grau de dificuldade,
obstáculos (escadas, piso irregular, etc), inexistência de lixeiras no
percurso e a obrigatoriedade de armazenar adequadamente o lixo
produzido.
 A sinalização ao longo da trilha deverá indicar a proibição de
ultrapassar as barreiras de segurança e/ou sair do traçado definido.
 Os painéis interpretativos ao longo da trilha deverão ser trilingues e
abordar o desenvolvimento evolutivo da paisagem e os elementos
relevantes de fauna e flora da Floresta Ombrófila Densa, além dos
aspectos históricos culturais. E deverão estar localizados nos pontos
em que é possível obter-se a visão mais ampla.
m.1.6) Instalação de lixeiras no início da trilha, com sistema de coleta regular
do lixo.
m.1.7) Implantar sistema de funcionamento da trilha.
 A trilha deverá ser fechada 4 horas antes do horário de fechamento
do Parque.
 A trilha deverá ser guiada.
 Deverá ser estabelecido um sistema para agendamento prévio do
passeio.
 Os grupos deverão sair com intervalo de 1 hora.
m.2)

Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.

m.3)

Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e
operação da trilha segundo a AGGI 31.

n) PIC Rio do Boi (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial.
• Descrição: consiste na estrutura de apoio, controle e proteção localizada na
comunidade Rio do Boi (ponto 67 da figura 4.7-2.5), composta de estacionamento
externo, alojamento para pesquisadores, sala registro e de recepção para visitantes
e casa do funcionário.
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• Resultados esperados:
1) Espera-se que esta base operacional viabilize o controle e integração de parte
das atividades de uso público da Área Estratégica Interna Itaimbézinho e
funcione como um posto complementar para integração das estratégias de
fiscalização, proteção e monitoramento ambiental dos Parques.
• Indicadores:
1) Estrutura do PIC ampliada;
2) Infra-estrutura e equipamentos necessários para operação viabilizados; e
3) PIC funcionando de forma integrada com os demais postos das Unidades.
• Atividades e normas:
n.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para readequação
e/ou ampliação da infra-estrutura do PIC Rio do Boi.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
que deverá avaliar o potencial dos impactos.
n.1.1) Instalação de banheiro público no PIC Rio do Boi.
 Especial atenção na readequação deverá ser dada ao sistema
hidro-sanitário do PIC.
 Os banheiros devem estar sempre disponíveis, limpos e em
condições de uso.
n.1.2) Ampliação do estacionamento do PIC Rio do Boi.
 Deverá ser ampliada a área destinada para estacionamento
baseada na capacidade de carga da trilha.
n.1.3) Implantação de painéis interpretativos e informativos dos atrativos e
bancos e mesas para descanso e piqueniques.
 Deverá ser instalado painel com mapa e esquema dos atrativos
existentes na região do PIC Rio do Boi.
 Tanto os painéis quanto os bancos e mesas para descanso
devem seguir padrão utilizado para os Parques.
n.2) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários e/ou servidores
conveniados para o adequado funcionamento do PIC.
 Além do cadastro e controle dos usuários dos atrativos desta AEI, o sistema
de operação do PIC deve prever o recolhimento do lixo nas lixeiras e a
integração das estratégias de fiscalização das Unidades.
 O PIC deverá estar aberto das 8:00 às 17:00 horas durante os dias de
funcionamento dos Parques.
 O PIC deverá manter o atual funcionamento e incorporar as novas
atividades.
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o) Portal do Rio do Boi (Figura 4.7-13)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial.
• Descrição: como o PIC Rio do Boi está localizado no interior das Unidades afastado
da estrada de acesso no limite do Parque, pretende-se implantar uma estrutura física
que delimite e informe a entrada do PNAS (ponto 68) no leito da estrada e controle o
acesso ao Parque.
• Resultados esperados:
1) Viabilizar o controle e informação ao visitantes na entrada do Parque na
comunidade do Rio do Boi.
• Indicadores:
1) Portal e placa informativa implantados.
• Atividades e normas:
o.1) Realizar estudos específicos para definição do local ideal, próximo ao ponto 68
(Figura 4.7-13), para a instalação do Portal do Rio do Boi.
o.2) Elaborar conteúdo da placa informativa.
 A placa informativa deve seguir padrão estabelecido para as Unidades e
deverá indicar, dentre outras informações, os horários de funcionamento do
Parque (e do PIC) e as atividades de uso público previstas para o local com
sua caracterização básica (obrigatoriedade de guia, tempo de percurso e
horário de funcionamento, etc).
o.3) Viabilizar a acompanhar a instalação do Portal do Rio do Boi, com portão e
placa informativa.
o.4) Planejar o sistema de operação e destacar servidores ou funcionários
conveniados para o adequado funcionamento do Portal do Rio do Boi.
 O adequado funcionamento do Portal deve ser realizado pelos funcionários
locados para o PIC Rio do Boi.
 O Portal deve funcionar de acordo com o horário de funcionamento dos
Parques e/ou das atividades previstas para o PIC Rio do Boi, no caso de
eventuais situações emergenciais.
 O portão deve ser controlado pelos servidores ou funcionários conveniados.
 A manutenção e o monitoramento do Portal ficam a cargo da administração
dos Parques.

4.7.2.1.6 Área Estratégica do Banhado Grande (Figura 4.7-15)
A Área Estratégica do Banhado Grande está localizada na porção central do PNAS, entre
as AEI Camisas e Morro Agudo, e reúne importantes atributos de biodiversidade dos
Parques, sendo a maior parte deles relacionados ao ambiente de Banhado com turfeiras,
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que na área apresenta dimensão significativa e revela sua potencial importância na
reservação de água e abastecimento de aqüíferos. Assim, sua principal vocação está
relacionada à pesquisa científica com rigoroso controle e definição de prioridades, sendo
ao mesmo tempo uma importante área de proteção das Unidades.
• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva
• Resultados esperados:
1) Regularização fundiária das propriedades situadas na AEI e região limítrofe ao
Banhado Grande;
2) Eficiência na fiscalização e proteção ambiental do Banhado;
3) Eficiência no controle de pesquisas científicas no Banhado; e
4) Aumento do conhecimento de aspectos físicos e ambientais do Banhado
Grande, a partir de pesquisas científicas.
• Indicadores:
1) Situação fundiária das propriedades situadas na AEI Banhado Grande
regularizada;
2) Estratégica de fiscalização e monitoramento do Banhado Grande estabelecida e
em funcionamento; e
3) Pesquisas científicas prioritárias para a área sendo realizadas, sob sistema
eficiente de controle e monitoramento, gerando conhecimento dentro das
lacunas estabelecidas.
• Atividades e normas:
a.1) Realizar a regularização fundiária das propriedades situadas na AEI e região
limítrofe ao Banhado Grande.
 A regularização fundiária deverá seguir as orientações especificadas pelas
AGGI 19 a 24.
a.2) Realizar estudos específicos para avaliar o potencial de utilização das infraestruturas das propriedades regularizadas como base de apoio para ações de
proteção, pesquisa e monitoramento nesta AEI
 Caso os estudos de avaliação determinem a não utilização das estruturas
físicas das áreas regularizadas, deve-se prever a demolição e recuperação
das mesmas.
 A possível demolição das estruturas deve levar em conta critérios
ambientais e históricos, no que se refere a potenciais impactos de sua
remoção sobre o patrimônio natural e histórico-cultural (presença de taipas
de pedra, sítios arqueológicos, edificações antigas de valor histórico, entre
outros).
a.3) Definir linhas prioritárias, e incentivar a pesquisa científica na área do Banhado
Grande.
 Deverão ser priorizadas as pesquisas definidas nas AGGI 73, 75 e 77.
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 Deve-se seguir as orientações da AEI Camisas em relação ao sistema de
operação da Casa de Pesquisadores.
a.4) Estabelecer e seguir criterioso monitoramento das pesquisas a serem
realizadas no Banhado Grande, acompanhando as especificações das
respectivas licenças/autorizações, principalmente com relação ao tempo,
periodicidade e quantidade de materiais coletados, acesso dos pesquisadores
à área e outros aspectos pertinentes da metodologia a ser empregada.
a.5) Implementar estratégia de fiscalização e monitoramento na área específica do
Banhado Grande, de modo integrado ou complementar às estratégias
especificadas na AGGI 60.
 Especial atenção deve ser dada à invasão de gado proveniente de
propriedades internas ou vizinhas a AEI ou ao Parque.
 Deve-se prever a utilização das torres para controle de incêndios já
implantadas no PNAS, situadas nas AEI vizinhas ao Banhado Grande, para
ações periódicas de fiscalização e monitoramento do mesmo.

4.7.2.1.7 Área Estratégica Camisas (Figura 4.7-16)
A Área Estratégica Camisas está localizada numa pequena região da porção central do
PNAS, adjacente a AEI itaimbézinho. Sua principal vocação é a presença e controle da
região em que está inserida, como ponto de apoio e controle para atividades de
fiscalização e proteção. Esta área contem Torres de incêndio, a Casa de Pesquisadores e
a Guarita Camisas.
a) Torres de Incêndio (Figura 4.7-16)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial
• Descrição: estas estruturas consistem nas Torres de Incêndio já implantadas
(pontos 69 e 71), que fazem parte do sistema de controle e manejo de incêndios dos
Parques.
• Resultados esperados:
1)

Eficiência no controle de incêndios nesta AEI e região adjacente.

• Indicadores:
1) Melhorias nas torres viabilizadas; e
2) Incidência de incêndios no Parque e Zona de Amortecimento próxima a AEI
monitorada e controlada.
• Atividades e normas:
a.1) Instalar melhorias e procedimentos à torre, especificadas no Plano de
Prevenção e Combate a Incêndios, em anexo.
a.2) Efetuar manutenção semestral nas torres.
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b) Casa de Pesquisadores (Figura 4.7-16)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial
• Descrição: consiste na estrutura atualmente conhecida como a “Casa do Chefe”,
composta de duas edificações em madeira, localizadas no ponto 70 da figura 4.716.
• Resultados esperados:
1) Viabilizar o funcionamento de alojamentos e de um pequeno laboratório para
pesquisadores no PNAS.
• Indicadores:
1)

Estudos específicos realizados;

2)

Parcerias firmadas;

3)

Projeto de ampliação/adequação de infra-estrutura elaborado;

4)

Equipamentos adquiridos; e

5)

Alojamentos e laboratório estruturados e em funcionamento.

• Atividades e normas:
b.1) Realizar estudos específicos e elaborar projeto para ampliação e adequação
da infra-estrutura da Casa de Pesquisadores, incluindo a definição da infraestrutura, dos materiais e equipamentos necessários ao adequado
funcionamento do alojamento e laboratório da Casa de Pesquisadores.
b.2) Identificar e articular parcerias estratégicas com universidades e centros de
pesquisa para a ampliação e adequação da infra-estrutura e a viabilização de
materiais e equipamentos para o laboratório e o alojamento, através de
convênios do tipo “time-sharing”.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente.
 A ampliação/adequação da infra-estrutura da Casa deve considerar as
estruturas já existentes e as áreas degradadas.
 Especial atenção deverá ser deda ao sistema hidro-sanitário.
b.3) Realizar
estudos
específicos
para
estabelecer
sistema
de
operação/funcionamento da Casa de Pesquisadores levando em consideração:
o cronograma de uso do alojamento e do laboratório pelas instituições
parceiras e seus pesquisadores; as normas básicas de conduta dos
pesquisadores na Casa (alojamento e laboratório) e no Parque como um todo;
os mecanismos de avaliação/monitoramento das pesquisas e de
integração/disponibilização dos resultados; e o compromisso da contrapartida
estabelecida pela política de incentivos e seu cronograma de execução.
 A manutenção da infra-estrutura e equipamentos é de responsabilidade dos
parceiros e/ou da administração dos Parques, conforme estabelecido nos
contratos de parcerias.
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 Todas as atividades para viabilização da Casa do Pesquisador estão
condicionadas ao estabelecimento de uma estrutura para a residência
definitiva ou temporária do chefe das Unidades na AEI Morro Agudo.

c) Guarita Camisas (Figura 4.7-16)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial
• Descrição: consiste na estrutura de controle já implantada e atualmente conhecida
como Guarita Camisas, localizada no ponto 72 da figura 4.7-16.
• Resultados esperados:
1) Espera-se que esta base funcione como um posto de controle complementar para
integração das estratégias de fiscalização e proteção dos Parques.
• Indicadores:
1) Infra-estrutura e equipamentos necessários para operação ampliados e/ou
instalados;
2) Pessoal destacado para operação da Guarita, incluindo funcionários e/ou
servidores conveniados; e
3) Guarita funcionando de forma integrada com os demais postos das Unidades.
• Atividades e normas:
c.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para ampliação e
adequação da infra-estrutura da Guarita Camisas.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente.
 Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário do PIC.
c.1.1) Adquirir e implantar materiais e equipamentos necessários ao
adequado funcionamento da Guarita Camisas.
c.2) Viabilizar a acompanhar a ampliação da infra-estrutura da Guarita.
 A ampliação da infra-estrutura da Guarita deve levar em conta o mínimo
impacto ambiental.
c.3) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos e materiais necessários
para a operação da Guarita.
 Os equipamentos e infra-estrutura necessários para a operação devem
suprir o funcionamento integrado com os demais PIC’s, incluindo um
sistema de rádio-comunicação e binóculos.
c.4) Implantar o sistema de operação integrado e destacar funcionários e/ou
servidores conveniados para o adequado funcionamento da Guarita.
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 O sistema de operação da Guarita deve prever auxílio para o recolhimento
do lixo da Casa dos Pesquisadores e a integração das estratégias de
fiscalização e proteção das Unidades, conforme AGGI 60.
 A manutenção e o monitoramento dos serviços e infra-estrutura da Guarita
ficam a cargo da administração dos Parques.

4.7.2.1.8 Área Estratégica Faxinalzinho (Figura 4.7-17)
A Área Estratégica Faxinalzinho está localizada na Gleba Sul do PNSG, abrangendo 4
espaços de intervenção. Sua principal vocação é a presença institucional e controle da
região em que está inserida, como ponto de apoio às ações de controle, fiscalização,
proteção e pesquisa. O cânion do Faxinalzinho era historicamente utilizado como trilha de
tropeiros para levar gado para o litoral e trazer farinha e outros itens para o planalto. Hoje
ainda existem relatos da utilização desta trilha para desvio de gado, evitando o Posto da
Fazenda na RS 492 (ponto 76). Esta AEI contém a Guarita Faxinalzinho, o PIC
Mampituba, o Portão Faxinalzinho
a) Guarita Faxinalzinho (Figura 4.7-17)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial.
• Descrição: consistirá em uma estrutura mínima, similar à Guarita Camisas (ponto
72), a ser implantada junto ao vértice do cânion Faxinalzinho, próximo ao ponto 73
da figura 4.5-17.
• Resultados esperados:
1) Viabilizar a presença institucional e o aumento de atividades de fiscalização e
proteção dos Parques; e
2) Funcionar como um posto de controle complementar para integração das
estratégias de fiscalização e proteção dos Parques.
• Indicadores:
1)

Infra-estrutura e equipamentos necessários para operação instalados;

2)

Pessoal destacado para operação da guarita; e

3)

Guarita funcionando sazonalmente de forma integrada com os demais postos
das Unidades.

• Atividades e normas:
a.1) Realizar estudos específicos e elaborar projeto para implantação da Guarita
Faxinalzinho, próximo ao ponto 73, incluindo a definição de materiais e
equipamentos necessários ao adequado funcionamento da guarita.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente.
a.1.1) Viabilizar a acompanhar a implantação da guarita.


O projeto arquitetônico da guarita deve aproveitar, se possível, a
construção presente no ponto 73.



A guarita deve apresentar instalações compatíveis para abrigar
quatro pessoas (quarto, sala, cozinha e banheiro).
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Deve ser previsto um pequeno estacionamento para carros de
serviço.



A construção do PIC e das estruturas complementares deve ser
feita de forma a se ter o mínimo impacto ambiental.



Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário do
PIC com relação aos potenciais riscos de poluição.

a.1.2) Viabilizar a aquisição de equipamentos necessários para a adequada
operação da guarita, incluindo: sistema de rádio-comunicação, 1
binóculo, 1 mesa de escritório com cadeira, 1 mesa de refeições com
cadeiras, 1 geladeira a gás, 1 fogão, 2 armários e outros que se fizerem
necessário.


Os equipamentos devem ser instalados na guarita apenas durante
o período de atividade da mesma.



A implantação de implantação da guarita deve levar em conta o
mínimo impacto ambiental.

a.1.3) Elaborar projeto e viabilizar o abastecimento de energia para o
adequado funcionamento da guarita.


A instalação de rede de abastecimento de energia no interior da
Unidade deve seguir orientações especificadas em AGGI 40.



Deve ser utilizada fonte alternativa de energia.

a.2) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos e materiais necessários
para a operação da guarita.
 Os equipamentos e infra-estrutura necessários para a operação devem
suprir o adequado funcionamento de integração com os PIC’s, incluindo um
sistema de rádio-comunicação, binóculos e uma motocicleta para servir
como veículo para a fiscalização da área e no perímetro dos Parques no
planalto (AGGI 60.3).
a.3) Destacar funcionários e/ou servidores conveniados para o adequado
funcionamento da guarita
a.4) Planejar o sistema de operação considerando a sazonalidade das atividades
conflitantes com o Parque (caça, tráfego de gado e fogo) e as ações
integradas com o PIC Mampituba.
 A guarita terá atividade sazonal concentrada nos períodos de caça e fogo
(outono / inverno) e esporádica segundo a AGGI 61.
 A guarita funcionará como ponto de apoio para as atividades de fiscalização
e de prevenção e combate a incêndios.
 Sistema de vigilância 24 h durante o período de atividade da guarita.
 A guarita será operada por servidores ou funcionários terceirizados.
 O sistema de operação da guarita deve prever a integração das estratégias
de fiscalização e proteção das Unidades (AGGI 60).
 A manutenção e o monitoramento dos serviços e infra-estrutura da guarita
ficam a cargo da administração dos Parques.
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b) PIC Mampituba (Figura 4.7-17)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial
• Descrição: consiste na estrutura e equipamentos já implantados, com pessoal para
a operação, do Posto de Informação e Controle (PIC) Mampituba (ponto 74),
composto de estacionamento externo, alojamento para pesquisadores, sala para
registro e recepção de visitantes e casa do funcionário.
• Resultados esperados:
1)

Espera-se que esta base operacional funcione como um posto complementar
para integração das estratégias de fiscalização, proteção e monitoramento
ambiental dos Parques na região da encosta e planície catarinense,
particularmente em relação à fiscalização de perímetro (ver AGGI 60.3).

• Indicadores:
1) Estratégia de fiscalização de perímetro na encosta e planície, a partir do PIC
Mampituba, sendo realizada;
2) Infra-estrutura e equipamentos necessários para operação viabilizados; e
3) PIC funcionando de forma integrada com os demais postos das Unidades.
• Atividades e normas:
b.1) Viabilizar a aquisição de equipamentos complementares para a operação do
PIC, incluindo 1 binóculos, 1 sistema de rádio-comunicação e uma motocicleta
para servir como veículo para a fiscalização da área e no perímetro dos
Parques.
 Os equipamentos e infra-estrutura necessários para a operação devem
suprir o adequado funcionamento de integração com os demais PIC’s.
b.2) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários e/ou servidores
conveniados para o adequado funcionamento do PIC.
 O sistema de operação do PIC deve prever a integração das estratégias de
fiscalização das Unidades, particularmente em relação à fiscalização de
perímetro da planície e à fiscalização do cânion Faxinalzinho.
 Deve-se prever também eventuais e/ou periódicas ações de monitoramento
e/ou aferição da estação climatológica, conforme orientações da
administração dos Parques.
 O PIC deverá estar aberto das 8:00 às 17:00 horas durante os dias de
funcionamento dos Parques.
 A manutenção e o monitoramento dos serviços e infra-estrutura do PIC
ficam a cargo da administração dos Parques e/ou concessionários.
c) Portão Faxinalzinho (Figura 4.7-17)
• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial
• Descrição: o Portão Camisas (ponto 75) consiste numa estrutura a ser ampliada
para fazer parte do sistema de controle e manejo sobre o cânion Faxinalzinho.
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• Resultados esperados:
1) Eficiência no controle de acesso ao cânion.
• Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Portão implantado; e
3) Acesso ao cânion controlado.
• Aividades e normas:
c.1) Realizar estudos específicos para definir local, próximo ao ponto 75, para
implantar o Portão Faxinalzinho.
c.2) Viabilizar e acompanhar a implantação do Portão Faxinalzinho após a
regularização fundiária.
 A implantação e utilização do portão estão condicionadas ao processo de
regularização fundiária, ou contato prévio com as famílias que residem no
interior do cânion.
 Deve-se prever a disponibilização de chave do portão para as famílias
residentes do interior do cânion enquanto a situação fundiária não estiver
regularizada, de modo a permitir a sua implantação e utilização com a maior
brevidade.
c.3) Planejar o sistema de operação do portão.
 O portão servirá apenas para as funções definidas pela Chefia dos Parques
e pelas estratégicas de fiscalização.
 O portão deve ser controlado pelos servidores e funcionários conveniados
locados no PIC Mampituba.
 A manutenção e o monitoramento do Portão ficam a cargo da administração
dos Parques.

4.7.2.1.9 Área Estratégica Serra do Faxinal (Figura 4.7-18)
A Área Estratégica da Serra do Faxinal engloba um trecho da estrada da Serra do Faxinal
(SC 450) e região adjacente a partir do limite das Unidades, numa extensão aproximada
de 2 km. Sua principal vocação é o uso intensivo para atividades interpretativas, através
da estruturação de dois mirantes e sinalização. Os temas a serem abordados são:
aspectos geológicos, evolução da paisagem, transição entre ecossistemas e sua
biodiversidade associada, além da apreciação das belezas cênicas. Ressalta-se aqui a
Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-450, cujo projeto está sobreposto a Área
Estratégica Serra do Faxinal. Esta AEI contempla o Posto de Fiscalização da Receita
Estadual do Rio Grande do Sul, a antena de rádio e os Mirantes do Faxinal e do Perau.
a)

Posto de Fiscalização da Receita Estadual do Rio Grande do Sul (Figura 4.7-18)
•

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Conflitante.

•
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Descrição: consiste na atual estrutura para fiscalização do ICMS, no topo da Serra,
junto à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, composta
basicamente de uma pequena edificação e uma cancela na estrada. Este espaço
de intervenção está localizado no ponto 76 da figura 4.7-2.9.

• Resultados esperados:
1) Incorporar a estrutura do posto de fiscalização aos Parques.
• Indicadores:
1) Tratativas com a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul para a
remoção das atividades do posto de fiscalização; e
2) Situação fundiária regularizada.
• Atividades e normas:
a.1) Gestionar junto ao Governo do Rio Grande do Sul a desativação e relocação
do posto de fiscalização e doação do prédio para o PNSG.
 Deve ser indicada nova área para a implantação do posto de fiscalização
próximo ao Portal Cambará – Praia Grande (AEI Morro Agudo, ponto 52).
 A área para o novo posto de fiscalização deverá ser locada
preferencialmente fora dos limites dos Parques.
a.2) Incorporar o prédio do posto de fiscalização, após a relocação da atual
função, nos programas de proteção e uso público.
 Deve ser considerada a posição estratégica e boa condição estrutural do
prédio do posto de fiscalização.

b) Antena de Rádio (Figura 4.7-18)
•

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial

•

Descrição: consiste nas áreas das antenas e equipamentos associados, utilizados
para viabilizar a rádio-comunicação entre os PIC’s e funcionários dos Parques e a
estação meteorológica. Está localizada no ponto 77 da figura 4.7-18).

•

Resultados esperados:
1) Viabilizar a proteção e manutenção das antenas e equipamentos associados de
rádio-comunicação e a estação meteorológica.

•

Indicadores:
1) Cercas e placas instaladas, cronograma de manutenção estabelecido e em
funcionamento.

•

Atividades e normas:
b.1) Adquirir material e viabilizar a instalação de portão e cercas de
isolamento/proteção da área das antenas de rádio.
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 A cerca de isolamento/proteção deve usar material apropriado e ter altura
suficiente para impedir o acesso de pessoas e de gado.
b.2) Adquirir material e viabilizar a instalação de placa de informação junto à
cerca de isolamento/proteção.
 A placa de informação deve seguir o padrão das demais placas da
Unidade.
b.3) Estabelecer cronograma de coleta de dados e manutenção
 O cronograma de manutenção deve ser semestral e prever atendimento a
eventualidades e situações emergenciais.
 A coleta de dados da estação meteorológica deve seguir as especificações
da AGGI 61.1.

c)

Mirante do Faxinal (Figura 4.7-18)
•

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo

•

Descrição: consistirá no mirante e estruturas associadas para interpretação
ambiental e apreciação da paisagem, a ser localizado próximo ao ponto 78.

•

Resultados esperados:
1) Implantação do mirante de forma que proporcione informação, conscientização
e sensibilização do público, com o menor impacto possível na paisagem e no
ambiente; e
2) Cessar o processo de degradação,

•

Indicadores:
1) Estudos específicos realizados;
2) Mirante e estruturas associadas implantadas; e
3) Fim do processo de degradação.

•

Atividades e normas:
c.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação do
Mirante do Faxinal e estacionamento.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente.
 A estrutura elevada que comporá o Mirante deve ser leve e executada
preferencialmente em madeira ou aço. A altura deverá ser determinada
pelo ângulo de visada. O contraponto deve ser o impacto visual da
estrutura, devendo-se buscar o equilíbrio entre os dois fatores.
 Implantar pequeno estacionamento junto ao mirante.
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 Gestionar a possibilidade de utilização da área próxima ao posto de
fiscalização para ser utilizada como estacionamento
c.1.1) Gestionar junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Rio
Grande do Sul a incorporação do mirante e estacionamento ao
projeto de asfaltamento da RS 429.
c.1.2) Definir local adequado próximo ao ponto 78.
 Deve ser considerada a área utilizada atualmente como mirante.
c.1.3) Instalar parapeito no Mirante e equipamentos de segurança
necessários
 Especial atenção deverá ser dedicada à segurança do visitante no
Mirante.
 Na borda dos penhascos a proteção deve ser feita através de
parapeitos que permitam a visão e impeçam a transposição.
Deve-se prever grade de proteção que impeça as crianças de
passarem por baixo do parapeito.
c.1.4) Desenvolver conteúdo e equipamentos
interpretação ambiental a partir do Mirante.

para

informação

e

 O Mirante deve apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
 O painel deve interpretar a paisagem localizando e identificando
as formações geológicas e as tipologias vegetais avistadas.
c.1.5) Instalar lixeiras e prever sistema regular de coleta do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades, conforme especificações das AGGI 69).
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a
demanda estabelecida pelo monitoramento, sendo realizada,
enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso
(feriados e finais de semana) e semanalmente nos períodos de
baixa visitação.
c.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação do
mirante segundo a AGGI 31.
c.3) Manter a vegetação na frente do mirante aparada, de forma a permitir a
apreciação da paisagem.

d) Mirante do Perau (Figura 4.7-18)
•

Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo

•

Descrição: consistirá no mirante e estruturas associadas para interpretação
ambiental e apreciação da paisagem, a ser localizado próximo ao ponto 79. Esta
área plana localizada na beira do Perau (definição regional para as escarpas da
Serra Geral) fornece visão privilegiada da planície, escarpas e cânions.
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•

Resultados esperados:
1)

•

•

Implantação do mirante de forma a proporcionar informação, conscientização e
sensibilização do público, com o menor impacto possível na paisagem e no
ambiente.

Indicadores:
1)

Estudos específicos realizados; e

2)

Mirante e estruturas associadas implantadas.

Atividades e normas:
d.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação do
Mirante do Perau e estacionamento.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos Parques,
que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente.
 A estrutura elevada que comporá o Mirante deve ser leve e executada
preferencialmente em madeira ou aço. A altura deverá ser determinada
pelo ângulo de visada. O contraponto deve ser o impacto visual da
estrutura, devendo-se buscar o equilíbrio entre os dois fatores.
 Implantar pequeno estacionamento junto ao mirante.
d.1.1) Gestionar junto ao Departamento de Estradas de Rodagem de Santa
Catarina a incorporação do mirante e estacionamento ao projeto de
asfaltamento da SC 450.
d.1.2) Definir local adequado próximo ao ponto 79.
d.1.3) Instalar o mirante e equipamentos de segurança necessários.
 Especial atenção deverá ser dedicada à segurança do visitante no
Mirante.
 Na borda dos penhascos a proteção deve ser feita através de
parapeitos que permitam a visão e impeçam a transposição. Devese prever grade de proteção que impeça as crianças de passarem
por baixo do parapeito.
d.1.4) Desenvolver conteúdo e equipamentos
interpretação ambiental a partir do Mirante.

para

informação

e

 O Mirante deve apresentar painel em alto relevo, com explicação
trilingue (português, inglês e espanhol) e em braile.
 O painel deve interpretar a paisagem localizando e identificando as
formações geológicas e as tipologias vegetais avistadas.
d.1.5) Instalar lixeiras e prever sistema regular de coleta do lixo.
 A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no
entorno das Unidades, conforme especificações das AGGI 69.

4-242
 A periodicidade de recolhimento do lixo deverá obedecer a
demanda estabelecida pelo monitoramento, sendo realizada,
enquanto isso, diariamente nos períodos de fluxo intenso (feriados
e finais de semana) e semanalmente nos períodos de baixa
visitação.
d.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação do
mirante segundo a AGGI 31.
d.3) Manter a vegetação na frente do mirante aparada, de forma a permitir a
apreciação da paisagem.

4.7.2.2 Áreas Estratégicas Externas (AEE)
Nos itens a seguir abordam-se as áreas consideradas relevantes e, portanto, estratégicas
para a interação da gestão dos Parques com seu entorno e que merecem foco específico
de manejo, mesmo estando situadas fora dos limites das Unidades, em sua Zona de
Amortecimento ou fora dela (Figura 4.7-19).

a) AEE do Tigre Preto (Figura 4.7-20)
•

Descrição: região de sopé da Serra Geral, próxima à abertura dos cânions
Fortaleza e Macuco (também conhecido como cânion das Pedras ou “Fundo das
Bonecas”). Entorno imediato dos Parques, abrangendo área de saída/entrada de
visitantes de Zona de Uso Extensivo com programação passível de agendamento.
Área rural com propriedades relativamente bem estruturadas, onde o cultivo de
banana se sobressai e avança pela encostas, ameaçando a Floresta Submontana.

•

Resultados esperados:
1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de serviços e/ou
produção ambientalmente amigáveis, e economicamente viáveis, capazes de
reduzir a pressão sobre a paisagem natural (principalmente a Floresta
Submontana) e as espécies cinegéticas; e
2) Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante.

•

Indicadores:
1) Número de propriedades ou empreendimentos inseridos em uma economia
ambientalmente amigável, seja desenvolvendo novos negócios (serviços de
apoio ao visitante) ou aplicando melhores práticas às atividades tradicionais;
2) Taxa de ocupação da encosta da Serra por bananais; e
3) número de ocorrências de caça registrado.
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•

Atividades, sub-atividades e normas:
a.1) Estimular o desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público
e ao turismo (pousadas, alimentação, transporte, guias).
a.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
a.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou proprietários
de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da Agência.
a.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos nesta A.E.E ao sistema de
Uso Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de entrada e
saída de visitantes.
 A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos da OSCIP ficará condicionada aos
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis.
 O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente
amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do
Parque ou por terceiros por aqueles outorgados.
 A implantação de empreendimentos economicamente produtivos
nesta A.E.E deverá ter autorização (licenciamento ambiental
simplificado) do gestor dos Parques, o qual deve considerar a
coerência do projeto com os objetivos de conservação e com o
perfil de Uso Público previsto para a região.
a.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente de
banana.
a.2.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades.
a.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de conectividade
biológica.
a.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta Submontana.
a.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta
Submontana, onde houver fragmentação completa (se identificado).
a.3.3) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade
(quando for o caso).
a.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular a cooperação dos
proprietários de terras.


O critério básico para a manutenção da conectividade na Floresta
Submontana será a observância da legislação ambiental,
principalmente no que diz respeito à manutenção da cobertura
florestal em razão da declividade, cursos d’água, estágios
sucessionais da vegetação e reserva legal.
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Ocorrendo situações em que a conectividade é interrompida
mesmo sem ferir os parâmetros da legislação, dever-se-á acordar
com os proprietários o seu restabelecimento.



O parâmetro básico para avaliação da manutenção da
conectividade é o grau de conexão entre as grandes porções
florestais situadas na faixa entre as cotas altitudinais aproximadas
de 100m e 400 m.



A decisão quanto à necessidade de ampliação ou
restabelecimento da conectividade entre as porções florestais
definidas na norma anterior é uma atribuição da Chefia dos
Parques, apoiada em seus quadros técnicos ou em estudos
específicos de terceiros.

a.4) Controlar caça furtiva de espécies cinegéticas da Floresta Ombrófila Densa.
a.4.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades.
a.4.2) Promover ações de educação ambiental que valorizem estas
espécies.
b) AEE Estrada da Serra da Pedra (Figura 4.7-21)
•

Descrição: é a estrada que vai da sede do município de Jacinto Machado até a
A.E.E do Tigre Preto, via Serra da Pedra e Costão da Pedra. É uma paisagem de
planície (hoje bastante ocupada por arrozais), tendo no horizonte os contrafortes
imponentes da Serra Geral. Ao longo do trajeto, cerca de 15 a 20 km, encontramse algumas pequenas vilas, relativamente bem estruturadas. Na arquitetura e
costumes são perceptíveis alguns traços da cultura italiana. Há vários recantos
aprazíveis nos rios e riachos que cruzam a região.

•

Resultados Esperados:
1) Paisagem natural e cultural valorizada; e
2) Surgimento de novos empreendimentos locais de serviços, voltados ao turismo
cultural e ao turismo natural.

•

Indicadores:
1) Número de estabelecimentos de serviços; e
2) Nível de percepção local quanto aos valores culturais e ambientais.

•

Atividades, sub-atividades e normas:
b.1) Estimular uma rota turística entre Jacinto Machado (sede) e AEE do Tigre
Preto.
b.1.1)

Orientar atuação da Agência de Desenvolvimento Sustentável.

b.1.2)

Buscar parcerias com a Prefeitura Municipal da Jacinto Machado e o
órgão de turismo do estado de Santa Catarina.

 As parcerias deverão fortalecer resgate cultural e valorização da paisagem
natural.
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c) AEE Centro Temático da Mata Atlântica, em Jacinto Machado (Figura 4.7-22)
•

Descrição: a ser localizado na sede do município de Jacinto Machado, ou,
excepcionalmente, em uma das vilas localizadas na rota de acesso a AEE do Tigre
Preto. Consiste em um centro de interpretação ambiental (atributos naturais e
histórico-culturais da Mata Atlântica na região), que recebe os turistas ainda no
entorno do Parque, prepara-os para um melhor aproveitamento da visitação e
direciona-os aos atrativos, roteiros e atividades disponíveis pelo programa de Uso
Público. O direcionamento deve ser feito através de um sistema Integrado de Uso
Público, objetivando disponibilizar várias opções simultâneas ao visitante, distribuir
os fluxos de forma a integrar e não sobrecarregar os atrativos, roteiros e
programações. Este centro deve estimular o desenvolvimento de um “cluster” de
serviços e produtos turísticos ambientalmente amigáveis, concentrando em um
mesmo local o acesso direto ou indireto aos fornecedores (transporte,
hospedagem, alimentação, condução interpretativa e/ou especializada, reservas,
produtos locais e/ou de apoio, estacionamento permanente e outros serviços). A
implantação e operação deve ser baseada no conceito da Economia da
Experiência, integrando elementos de Educação, Entretenimento, Estética e
Imersão. Recomenda-se buscar a mais alta interatividade possível, utilizando-se
das tecnologias apropriadas (mesmo as de baixa densidade), que permitam ao
visitante viver uma “experiência simulada” sobre os ambientes que depois estará
visitando, preparando-se para uma visitação mais proveitosa. O Centro deverá
funcionar também como plataforma para treinamento, capacitação e educação
ambiental.

•

Resultados esperados:
1) Centro Temático implantado e em funcionamento;
2) Maior integração e controle dos fluxos de visitação, reduzindo riscos de
sobrecarga em atrativos e/ou pontos de apoio específicos dos Parques;
3) Qualificação da experiência individual de visitação aos Parques;
4) Formação de “clusters” de serviços e produtos ligados ao turismo; e
5) Valorização da paisagem natural em áreas ambientalmente importantes
localizadas fora dos limites dos Parques.

•

Indicadores:
1) Nível de implantação do Centro;
2) Nível de distribuição da visitação nos atrativos e programas específicos de
visitação dos Parques, em relação a sua capacidade de carga;
3) Nível de satisfação do visitante; e
4) Número de fornecedores de serviços e produtos ligados ao turismo.

•

Atividades, sub-atividades e normas:
c.1) Implantar o Centro Temático da Mata Atlântica
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c.1.1) Articular e firmar parceria para o desenvolvimento do projeto específico
do Centro Temático (“design”; organizacional; conteúdo temático,
pedagógico e mídias; tecnológico; sistemas de informação e controle
de fluxos de visitação; complementares).
c.1.2) Firmar parceria com a Prefeitura Municipal e/ou com terceiros para a
localização e disponibilização de espaço físico do Centro.
c.1.3) Captar de recursos, através da Agência de Desenvolvimento
Sustentável, para a implantação do Centro.
c.1.4) Realizar as implantações física e operacional do Centro.
 O nível de sofisticação tecnológica do Centro poderá ser escalonado
de acordo com a necessidade, a oportunidade, a pertinência e o
nível de recursos disponíveis.
 A coordenação da implantação e operação do Centro deve ficar sob
responsabilidade da OSCIP, admitida a possibilidade de
terceirizações, e sob supervisão do gestor dos Parques.
 O conteúdo do Centro Temático, bem como os serviços e produtos
estimulados nos “clusters”, devem estar orientados pelo respeito à
integridade dos atributos naturais dos Parques e da região.

d) AEE Malacara/Índios (Figura 4.7-23)
•

Descrição: região de sopé da Serra Geral, próxima à abertura dos cânions
Malacara, Molha-Coco e Índios Coroados Sul e Norte, encontra-se entre o limite do
PNSG e o perímetro urbano da sede do município de Praia Grande. Na porção
mais próxima à cidade percebe-se tendência de urbanização. Na baixa encosta há
várias ocupações por atividades agrícolas, como cultivos de banana, cana-deaçúcar, pastagem, eucalipto e outros, ameaçando a conectividade da Floresta
Submontana. Já se observam alguns empreendimentos ligados ao turismo e lazer.
A região inclui vários pontos de entrada e/ou saída de roteiros de Usos Público do
Parque.

•

Resultados esperados:
1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de serviços e/ou
produção ambientalmente amigáveis e economicamente viáveis, capazes de
reduzir a pressão sobre a paisagem natural, principalmente a Floresta
Submontana; e
2) Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante.

•

Indicadores:
1) Número de propriedades ou empreendimentos com atividades ou práticas
ambientalmente amigáveis;
2) Número e diversidade de serviços de apoio disponíveis ao visitante; e
3) Índice de conectividade na baixa encosta (Floresta Submontana).
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•

Aividades e normas:
d.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público e
ao turismo (pousadas, alimentação, transporte, guias).
d.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
d.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou proprietários
de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da Agência.
d.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos neste AEE ao sistema de Uso
Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de entrada e saída
de visitantes.
 A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos da Agência estará condicionada aos
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis.
 O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente
amigáveis será feito pela Agência em conjunto com o gestor do
Parque, ou por terceiros por aqueles outorgados.
 A implantação de empreendimentos economicamente produtivos
nesta AEE deverá ter autorização (licenciamento ambiental
simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve considerar a
coerência do projeto com os objetivos de conservação e com o
perfil de Uso Público previsto para a região.
d.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente de
banana.
d.2.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades.
d.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de conectividade
biológica
d.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta Submontana.
d.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta
Submontana, onde houver fragmentação completa (se identificado).
d.3.3)) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade
(quando for o caso).
d.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular cooperação dos proprietários
de terras.
 O critério básico para a manutenção da conectividade na Floresta
Submontana será a observância da legislação ambiental,
principalmente no que diz respeito à manutenção da cobertura
florestal em razão da declividade, cursos d’água, estágios
sucessionais da vegetação e reserva legal. Ocorrendo situações
em que a conectividade é interrompida mesmo sem ferir os
parâmetros da legislação, dever-se-á acordar com os proprietários
o seu restabelecimento.
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 O parâmetro básico para avaliação da manutenção da
conectividade é o grau de conexão entre as grandes porções
florestais situadas na faixa entre as cotas altitudinais aproximadas
de 100m e 400 m.
 A decisão quanto à necessidade de ampliação ou restabelecimento
da conectividade entre as porções florestais definidas na norma
anterior é uma atribuição da Chefia dos Parques, apoiada em seus
quadros técnicos ou em estudos específicos de terceiros.
d.4)

Disciplinar e controlar a ocupação do solo na porção mais próxima ao
perímetro urbano da cidade
d.4.1) Estimular e apoiar a Prefeitura Municipal de Praia Grande para o
planejamento do uso e ocupação do solo na área, adequando-o à
condição de Zona de Amortecimento do Parque.
 A porção desta AEE que se encontra próxima ao perímetro urbano
da cidade, e cujo processo de ocupação recente já aponta
tendências de urbanização, não pode ser transformada em Zona
Urbana no planejamento de uso e ocupação do solo por força do
que é disposto na legislação do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação. Neste caso, poderão ser definidas diretrizes,
normatizadas complementarmente na Zona de Amortecimento, que
permitam implantação de infra-estrutura e serviços básicos, de
forma a compatibilizar as tendências e vocações de ocupação com
o tamponamento de impactos sobre os Parques.

e) AEE Centro Temático da Serra Geral, em Praia Grande (Figura 4.7-24)
•

Descrição: a ser localizado na sede do município de Praia Grande. Consiste em um
centro de interpretação da história evolutiva geológica e ambiental (a paisagem
natural e seus elementos mais marcantes) da Serra Geral, desde a formação dos
arenitos da base até os derrames basálticos, intemperismo, processos erosivos e
conformação da paisagem atual, projetando inclusive as tendências futuras. Ao
longo das simulações dos processos geológicos e geomorfológicos, deve-se
explorar também os efeitos sobre as comunidades bióticas e seus processos
colonizadores e/ou contemporâneos.
O Centro recebe os turistas ainda fora dos Parques, prepara-os para um melhor
aproveitamento da visitação, e direciona-os aos atrativos, roteiros e atividades
disponíveis pelo programa de Uso Público, inclusive para o Centro de Visitantes
localizado no interior do PNAS. O direcionamento deve ser feito através de um
Sistema Integrado de Uso Público, objetivando disponibilizar várias opções
simultâneas aos visitantes, distribuir os fluxos de forma a integrar e não
sobrecarregar os atrativos, roteiros e programações. Este Centro deve estimular o
desenvolvimento de um “cluster” de serviços e produtos turísticos ambientalmente
amigáveis, concentrando em um mesmo local o acesso direto ou indireto aos
fornecedores (transporte, hospedagem, alimentação, condução interpretativa e/ou
especializada, reservas, produtos locais e/ou de apoio, estacionamento
permanente e outros serviços). A sua implantação e operação deve ser baseada
no conceito da Economia da Experiência, integrando elementos de Educação,
Entretenimento, Estética e Imersão. Recomenda-se buscar a mais alta
interatividade possível, utilizando-se das tecnologias apropriadas (mesmo as de
baixa densidade). O Centro deverá funcionar também como plataforma para
treinamento, capacitação e educação ambiental.
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•

•

•

Resultados esperados:
1)

Centro Temático implantado e em funcionamento;

2)

Maior integração e controle dos fluxos de visitação, reduzindo riscos de
sobrecarga em atrativos e/ou pontos de apoio específicos dos Parques;

3)

Qualificação da experiência individual de visitação aos Parques;

4)

Formação de “clusters” de serviços e produtos ligados ao turismo; e

5)

Valorização da paisagem natural em áreas ambientalmente importantes
localizadas fora dos limites dos Parques.

Indicadores:
1)

Nível de implantação do Centro;

2)

Nível de distribuição da visitação nos atrativos e programas específicos de
visitação dos Parques, em relação a sua capacidade de carga;

3)

Nível de satisfação do visitante; e

4)

Número de fornecedores de serviços e produtos ligados ao turismo.

Aividades e normas:
e.1) Implantar o Centro Temático da Serra Geral.
e.1.1) Articular e firmar parceria para o desenvolvimento do projeto
específico do Centro Temático (“design”; organizacional; conteúdo
temático, pedagógico e mídias; tecnológico; sistemas de informação e
controle de fluxos de visitação; complementares).
e.1.2) Firmar parceria com a Prefeitura Municipal e/ou com terceiros para a
localização e disponibilização de espaço físico do Centro.
e.1.3) Captar recursos, através da OSCIP, para a implantação do Centro.
e.1.4) Realizar as implantações física e operacional do Centro.
 O nível de sofisticação tecnológica do Centro poderá ser
escalonado de acordo com a necessidade, a oportunidade, a
pertinência e o nível de recursos disponíveis.
 A coordenação da implantação e operação do Centro deve ficar
sob responsabilidade da Agência de Desenvolvimento Sustentável,
admitida a possibilidade de terceirizações, e sob supervisão do
gestor dos Parques.
 O conteúdo do Centro Temático, bem como os serviços e produtos
estimulados nos “clusters”, devem estar orientados pelo respeito à
integridade dos atributos naturais dos Parques e da região.
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f) AEE Rio do Boi (Figura 4.7-25)
•

Descrição: localizada no baixo vale do rio do Boi, na entrada de acesso inferior ao
cânion do itaimbézinho, entorno imediato do PNAS. Na baixa encosta há
ocupações por atividades agrícolas e pastagem, cujo avanço representa ameaça à
conectividade da Floresta Submontana. Nesta AEE encontra-se a entrada/saída
para a Trilha do Rio do Boi e a saída da Travessia do itaimbézinho, atividades
previstas no programa de Uso Público.

•

Resultados esperados:
1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de serviços e ou
produção ambientalmente amigáveis, e economicamente viáveis, capazes de
reduzir a pressão sobre a paisagem natural, principalmente a Floresta
Submontana; e
2) Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante.

•

Indicadores:
1) Número de propriedades ou empreendimentos com atividades ou práticas
ambientalmente amigáveis;
2) Número e diversidade de serviços de apoio disponíveis ao visitante; e
3) Índice de conectividade na baixa encosta (Floresta Submontana).

•

Aividades e normas:
f.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público e
ao turismo (pousadas, alimentação, transporte. guias).
f.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
f.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou proprietários
de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da Agência.
f.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos neste AEE ao sistema de Uso
Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de entrada e saída
de visitantes.
 A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis.
 O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente
amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do
Parque, ou por terceiros por aqueles outorgados.
 A implantação de empreendimentos economicamente produtivos
nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental
simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve considerar a
coerência do projeto com os objetivos de conservação e com o
perfil de Uso Público previsto para a região.
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f.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente de
banana.
f.2.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades.
f.3) Recuperar áreas de alta importância para o restabelecimento de conectividade
biológica.
f.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta Submontana.
f.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta
Submontana, onde houver fragmentação completa (se identificado).
f.3.3) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade
(quando for o caso).
f.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular cooperação dos proprietários de
terras.
 O critério básico para a manutenção da conectividade na Floresta
Submontana será a observância da legislação ambiental,
principalmente no que diz respeito à manutenção da cobertura
florestal em razão da declividade, cursos d’água, estágios
sucessionais da vegetação e reserva legal.
 Ocorrendo situações em que a conectividade é interrompida
mesmo sem ferir os parâmetros da legislação, dever-se-á acordar
com os proprietários o seu restabelecimento.
 O parâmetro básico para avaliação da manutenção da
conectividade é o grau de conexão entre as grandes porções
florestais situadas na faixa entre as cotas altitudinais aproximadas
de 100m e 400 m.
 A decisão quanto à necessidade de ampliação ou restabelecimento
da conectividade entre as porções florestais definidas na norma
anterior é uma atribuição da Chefia dos Parques, apoiada em seus
quadros técnicos ou em estudos específicos de terceiros.
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g) AEE Serra do Faxinal (Figura 4.7-26)
Descrição: é o trecho da SC-450, que sai da cidade (sede) de Praia Grande e vai até a
borda superior da encosta, em contato com o planalto, na divisa dos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Inclui as áreas lindeiras à estrada. Presença de uma
espécie de anfíbio criticamente ameaçada (Thoropa saxatilis), e de elementos da flora
de origem andino-patagônica.
•

Resultados esperados:
1) Integridade das espécies críticas assegurada;
2) Projeto de intervenção e melhorias da estrada adequado ao conceito de
Estrada-Parque;
3) Aspectos cênicos preservados e valorizados;
4) Equipamentos interpretativos, de apoio à visitação e de sinalização,
implantados e compatibilizados com o conceito de Estrada-Parque; e
5) Equipamentos interpretativos e de apoio funcionando como parte complementar
de roteiros originados no Centro Temático Serra Geral.

•

Indicadores:
1) Presença de elementos conceituais de Estrada-Parque no projeto de
intervenção licenciado;
2) Situação da população de Thoropa;
3) Nível de percepção cênica;
4) Nível de utilização dos equipamentos interpretativos e de apoio aos visitantes; e
5) Nível de satisfação dos visitantes.

•

Aividades e normas:
g.1) Estimular implantação de uma rota interpretativa ambiental entre a sede de
Praia Grande e a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul
g.1.1) Acompanhar processo de licenciamento ambiental
existentes para obras de intervenção na rodovia.

de

projeto

g.1.2) Articular parceria com os órgãos responsáveis por rodovias estaduais e
turismo em Santa Catarina, para adequação do projeto aos conceitos
de Estrada-Parque.
g.1.3) Articular parceria com os órgãos mencionados, para implantar os
equipamentos interpretativos de apoio aos visitantes e de
sinalização/orientação,compatíveis e integrados ao conteúdo e roteiros
planejados para o Centro Temático da Serra Geral.
g.1.4) Implantar e/ou orientar implantação dos equipamentos, incluindo:
sinalização conforme padrão para os Parques (segundo projeto
específico); portal de entrada nos Parques; posto de apoio
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interpretativo da evolução geológica e ambiental, dotado de serviços
mínimos de suporte (localização recomendada no ponto 81, conforme
Figura das Áreas Estratégicas Externas); refúgio para veículos e painel
interpretativo da presença de Gunera e outros gêneros singulares,
como Thoropa; redutores e/ou controladores de velocidade,
principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade para a fauna de
maior interesse interpretativo e de maior risco à segurança.
 As obras de intervenção na rodovia deverão estar condicionadas ao
estudo técnico e a implementação de ações que assegurem a
integridade da população de Thoropa na área.
 Qualquer forma de comunicação visual ao longo da rodovia, com
exceção àquelas enquadradas em normas técnicas rodoviárias
e/ou de segurança, deverá ser previamente aprovada pelo gestor
dos Parques.
g.2) Ordenar a ocupação do solo ao longo da rota.
g.2.1) Articular parceria com a Prefeitura Municipal e com o órgão estadual
de turismo, buscando a definição de diretrizes para a ocupação do
solo que resguardem os aspectos cênicos naturais e culturais.
g.2.2) Consolidar as diretrizes de resguardo aos aspectos cênicos na forma
de normatização complementar, enquanto Zona de Amortecimento,
de acordo com o que está preconizado na legislação do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação.
 As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar os
aspectos culturais e a valorização e integridade da paisagem
natural.
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h) AEE Rodovia Entre-Parques (Figura 4.7-27)
•

Descrição: é o trecho da rodovia RS-020, que dá continuidade à SC-450, a partir
da divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e segue pelo
planalto, ladeada ao sul pelo PNAS e ao norte pelo PNSG, até a localidade de
Morro Agudo.

•

Resultados esperados:
1) Redução do risco de atropelamento e/ou perturbação da fauna;
2) Valorização do caráter contemplativo da paisagem; e
3) Condição de tranqüilidade e segurança para os visitantes.

•

Indicadores:
1) Número de casos de atropelamentos de animais silvestres;
2) Nível de satisfação visual dos visitantes; e
3) Número de ocorrências de excesso de velocidade observado.

•

Aividades e normas:
h.1) Estimular implantação de uma Estrada-Parque no trecho.
h.1.1) Acompanhar processo de licenciamento ambiental de projeto para
obras de intervenção na rodovia.
h.1.2) Articular parceria com os órgãos responsáveis por rodovias estaduais e
turismo no Rio Grande do Sul, para adequação do projeto aos
conceitos de Estrada Parque.
h.1.3) Articular parceria com os órgãos mencionados, para implantar projeto
de sinalização e informação interpretativa de acordo com o padrão
definido para os Parques (conforme projeto específico), e integrado ao
sistema de Uso Público.
h.1.4) Orientar a implantação de redutores e controladores de velocidade,
principalmente nos locais de maior vulnerabilidade para a fauna, de
maior interesse interpretativo ou contemplativo, e de maior risco à
segurança.
h.1.5) Orientar a implantação de passagens de fauna nos pontos mais
importantes.
h.1.6) Implantar um portal de entrada aos Parques, sobre a rodovia, na
localidade de Morro Agudo.
 É proibida a colocação de placas e outdoors, ou outras formas de
comunicação visual, promocionais e/ou comerciais, salvo quando de
interesse direto dos Parques e aprovada pela Chefia dos Parques.
 As obras de intervenção na rodovia deverão estar condicionadas a
estudos técnicos e à implementação de ações que assegurem a
integridade ambiental e cênica das áreas lindeiras.
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i)

AEE Rodovia Morro Agudo/Cambará do Sul (Figura 4.7-28)

•

Descrição: é o trecho da Rodovia RS-020 que vai da localidade de Morro Agudo
(limítrofe aos Parques) até o ponto onde a rodovia cruza o limite da Zona de
Amortecimento dos Parques.

•

Resultados esperados:
1) Redução do risco de atropelamento e/ou perturbação da fauna;
2) Valorização do caráter contemplativo da paisagem; e
3) Condição de tranqüilidade e segurança para os visitantes.

•

•

Indicadores:
1)

Número de casos de atropelamentos de animais silvestres;

2)

Nível de satisfação visual dos visitantes; e

3)

Número de ocorrências de excesso de velocidade observado.

Aividades e normas:
i.1) Estimular implantação de uma Estrada-Parque no trecho.
i.1.2) Articular parceria com os órgãos responsáveis por rodovias e estaduais
e turismo no Rio Grande do Sul, para adequação do projeto aos
conceitos de Estrada Parque.
i.1.3) Articular parceria com os órgãos mencionados, para implantar projeto
de sinalização e informação interpretativa de acordo com o padrão
definido para os Parques (conforme projeto específico), e integrado ao
sistema de Uso Público.
i.1.4) Orientar a implantação de redutores e controladores de velocidade,
principalmente nos locais de maior vulnerabilidade para a fauna, de
maior interesse interpretativo ou contemplativo e de maior risco à
segurança.
i.1.5) Orientar a implantação de passagens de fauna nos pontos mais
importantes.
 As obras de intervenção na rodovia deverão estar condicionadas ao
estudo técnico e à implementação de ações que assegurem a
integridade ambiental e cênica das áreas lindeiras.
 Qualquer forma de comunicação visual, com exceção àquelas
enquadradas em normas técnicas rodoviárias e/ou de segurança,
deverá ser previamente aprovada pelo gestor dos Parques.
i.1.6) Acompanhar processo de licenciamento ambiental do projeto para obras
de intervenção na rodovia.
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i.2) Ordenar a ocupação do solo ao longo do trecho.
i.2.1)

Articular parceria com a Prefeitura Municipal e com o órgão estadual de
turismo, buscando a definição de diretrizes para a ocupação do solo que
resguardem os aspectos cênicos naturais e culturais.

i.2.2)

Consolidar as diretrizes de resguardo aos aspectos cênicos na forma de
normatização complementar, enquanto Zona de Amortecimento, de
acordo com o que está preconizado na legislação do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação.
 As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar os
aspectos culturais e a valorização e integridade da paisagem natural.

j)

AEE Morro Agudo (Figura 4.7-29)

•

Descrição: é a região compreendida pela localidade de mesmo nome, limítrofe aos
dois Parques e cruzada pela rodovia RS-020. Situa-se em posição estratégica em
relação aos atrativos do PNAS.

•

Resultados esperados:
1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de serviços e/ou
produção ambientalmente amigáveis, e economicamente viáveis, capazes de
reduzir a pressão sobre a paisagem natural e as espécies características, com
sua valorização cênica
2) Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante; e
3) Implantação de uma capela em local adequado para substituir outra, a ser
desativada no Centro Comunitário Morro Agudo.

•

Indicadores:
1) Número de propriedades ou empreendimentos com atividades ou práticas
ambientalmente amigáveis;
2) Número e diversidade de serviços de apoio disponíveis ao visitante; e
3) Capela implantada.

•

Aividades e normas:
j.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público e
ao turismo (camping, pousadas, alimentação, transporte, guias condutores,
passeios eqüestres, aluguel de bicicletas, estacionamento e outros).
j.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
j.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou proprietários de
terra, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP.
j.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos neste AEE ao sistema de Uso
Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de entrada e saída de
visitantes.
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 A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis.
 O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente
amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do Parque,
ou por terceiros por aqueles outorgados.
 A implantação de empreendimentos economicamente produtivos nesta
AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental simplificado) pelo
gestor dos Parques, o qual deve considerar a coerência do projeto com
os objetivos de conservação e com o perfil de Uso Público previsto para
a região.
j.2) Identificar local, elaborar projeto e viabilizar a implantação de uma capela de
dimensões semelhantes a existente no Centro Comunitário Morro Agudo.
j.2.1)

Viabilizar a implantação da capela, incluindo a aquisição de local ideal
e elaboração de projeto, como contrapartida aos serviços de apoio
oferecidos neste A.E.E e/ou através de articulação e incentivo da
Agência de Desenvolvimento Sustentável, junto a parceiros locais.
 O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos
Parques e pela associação de moradores locais.

k) AEE Centro Temático Endemismos dos Aparados (Figura 4.7-30)
•

Descrição: A ser localizado na sede do município de Cambará do Sul. Consiste em
um centro de interpretação da história evolutiva e dinâmica dos ecossistemas e
espécies típicos dos Aparados da Serra Geral. Deve abordar os ambientes
(Campos Nativos, Floresta de Araucária, Matinha Nebular, ambientes rupícolas de
paredões da borda superior e turfeiras), as espécies (endemismos, espécies com
origem andino-patagônicas, lobo-guará, puma e veado-campeiro) e os elementos
culturais, explorando sua relação positiva com os elementos naturais.
O Centro recebe os turistas ainda fora dos Parques, prepara-os para um melhor
aproveitamento da experiência de visitação, e direciona-os aos atrativos, roteiros e
atividades disponíveis pelo programa de Uso Público. O direcionamento deve ser
feito através de um Sistema Integrado de Uso Público, objetivando disponibilizar
várias opções simultâneas aos visitantes, distribuir os fluxos de forma a integrar e
não sobrecarregar os atrativos, roteiros e programações. Este Centro deve
estimular o desenvolvimento de um “cluster” de serviços e produtos turísticos
ambientalmente amigáveis, concentrando em um mesmo local o acesso direto ou
indireto aos fornecedores (transporte, hospedagem, alimentação, condução
interpretativa e/ou especializada, reservas, produtos locais e/ou de apoio,
estacionamento permanente e outros serviços). A sua implantação e operação
deve ser baseada no conceito da Economia da Experiência, integrando elementos
de Educação, Entretenimento, Estética e Imersão. Recomenda-se buscar a mais
alta interatividade possível, utilizando-se das tecnologias apropriadas (mesmo as
de baixa densidade). O Centro deverá funcionar também como plataforma para
treinamento, capacitação e educação ambiental.

•

Resultados esperados:
1)

Centro Temático implantado e em funcionamento;

•

•

2)
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Maior integração e controle dos fluxos de visitação, reduzindo riscos de
sobrecarga em atrativos e/ou pontos de apoio específicos dos Parques;

3)

Qualificação da experiência individual de visitação aos Parques;

4)

Formação de “clusters” de serviços e produtos ligados ao turismo; e

5)

Valorização da paisagem natural em áreas ambientalmente importantes
localizadas fora dos limites dos Parques.

Indicadores:
1)

Nível de implantação do Centro;

2)

Nível de distribuição da visitação nos atrativos e programas específicos de
visitação dos Parques, em relação a sua capacidade de carga;

3)

Nível de satisfação do visitante; e

4)

Números de fornecedores de serviços e produtos ligados ao turismo.

Aividades e normas:
k.1) Implantar o Centro Temático Endemismos dos Aparados.
k.1.1) Articular e firmar parceria para o desenvolvimento de projeto
específico do Centro Temático (“design”; organizacional; conteúdo
temático, pedagógico e mídias; tecnológico; sistemas de informação e
controle de fluxos de visitação; complementares).
k.1.2) Firmar parceria com a Prefeitura Municipal e/ou com terceiros para a
localização e disponibilização de espaço físico do Centro.
k.1.3) Captar recursos, através da OSCIP, para a implantação do Centro.
k.1.4) Realizar as implantações física e operacional do Centro.
 O nível de sofisticação tecnológica do Centro poderá ser
escalonado de acordo com a necessidade, a oportunidade, a
pertinência e o nível de recursos disponíveis.
 A coordenação da implantação e operação do Centro deve ficar
sob responsabilidade da OSCIP, admitida a possibilidade de
terceirizações, e sob supervisão do gestor dos Parques.
 O conteúdo do Centro Temático, bem como os serviços e produtos
estimulados nos “clusters”, devem estar orientados pelo respeito à
integridade dos atributos naturais dos Parques e da região.

l)

AEE Estrada da Fortaleza (Figura 4.7-31)

•

Descrição: é a estrada com cerca de 30 km que sai de Cambará do Sul e vai até o
limite do PNSG, na entrada para o cânion da Fortaleza, cruzando áreas de
plantações de Pinus, áreas de Mata Araucária e de Campos Nativos.
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•

Resultados esperados:
1) Redução do risco de atropelamento e/ou perturbação da fauna;
2) Valorização do caráter contemplativo da paisagem; e
3) Condição de tranqüilidade e segurança para os visitantes.

•

Indicadores:
1) Número de casos de atropelamentos de animais silvestres;
2) Nível de satisfação visual dos visitantes; e
3) Número de ocorrências de excesso de velocidade observado.

•

Aividades e normas:
l.1) Estimular implantação de uma Estrada-Parque no trecho.
l.1.1)

Articular parceria com os órgãos responsáveis por rodovias estaduais e
turismo no Rio Grande do Sul, para elaboração de projeto de EstradaParque.

l.1.2)

Articular parceria com os órgãos mencionados para implantar projeto de
sinalização e informação interpretativa de acordo com o padrão definido
para os Parques (conforme projeto específico) e integrado ao sistema
de Uso Público.

l.1.3)

Orientar a implantação de passagens de fauna nos pontos mais
importantes.
 As obras de intervenção deverão estar condicionadas ao estudo
técnico e à implementação de ações que assegurem a integridade
ambiental e cênica das áreas lindeiras.
 Qualquer forma de comunicação visual, com exceção àquelas
enquadradas em normas técnicas rodoviárias e/ou de segurança,
deverá ser previamente aprovada pelo gestor dos Parques.

l.2) Ordenar a ocupação do solo ao longo da Estrada-Parque.
l.2.1)

Articular parceria com a Prefeitura Municipal, com o órgão estadual de
turismo e com os proprietários de terra, buscando a definição de
diretrizes para a ocupação do solo que resguardem os aspectos cênicos
naturais e culturais.

l.2.2) Consolidar as diretrizes de resguardo aos aspectos cênicos na forma de
normatização complementar, enquanto Zona de Amortecimento, de
acordo com o que está preconizado na legislação do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação.
 As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar os aspectos
culturais e a valorização e integridade da paisagem natural.
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m) AEE Chegada da Fortaleza (Figura 4.7-32)
•

Descrição: é a região limítrofe ao PNSG, ao longo da porção final da estrada que
chega de Cambará do Sul (ver AEE l), antes de adentrar ao Parque.

•

Resultados esperados:
1)

2)
•

Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de serviços
e/ou produção ambientalmente amigáveis, e economicamente viáveis, capazes
de reduzir a pressão sobre a paisagem natural e espécies características,
através da sua valorização cênica; e
Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante.

Indicadores:
1) Número de propriedades ou empreendimentos com atividades ou práticas
ambientalmente amigáveis; e
2) Número e diversidade de serviços de apoio disponíveis ao visitante.

•

Aividades e normas:
m.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público e
ao turismo (camping, pousadas, alimentação, transporte, guias, condutores,
passeios eqüestres, aluguel de bicicletas, estacionamento e outros).
m.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
m.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou
proprietários de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP.
m.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos neste AEE ao sistema de
Uso Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de entrada e
saída de visitantes.


A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada
aos projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis.



O
credenciamento
das
práticas
econômicas
como
ambientalmente amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto
com o gestor do Parque, ou por terceiros por aqueles
outorgados.

m.2) Estimular a manutenção / recuperação dos Campos Nativos.
m.2.1) Negociar com os proprietários diretrizes para ocupação e uso do
solo, a serem normatizadas complementarmente, como parte dos
requisitos para credenciamento aos benefícios da atividade m.1.


A implantação de empreendimentos economicamente produtivos
nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental
simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve considerar a
coerência do projeto com os objetivos de conservação e com o
perfil de Uso Público previsto para a região.
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As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar os
aspectos culturais e a valorização e integridade da paisagem
natural.



As obras de intervenção deverão estar condicionadas ao estudo
técnico e à implementação de ações que assegurem a
integridade ambiental e cênica das áreas lindeiras.



Qualquer forma de comunicação visual, com exceção àquelas
enquadradas em normas técnicas rodoviárias e/ou de
segurança, deverá ser previamente aprovada pelo gestor dos
Parques.

n) AEE Vértice do Macuco (Figura 4.7-33)
•

Descrição: compreende a região limítrofe ao PNSG, no Planalto, nas proximidades
do cânion do Macuco (ou das Pedras). É caracterizada pela paisagem típica dos
Aparados da Serra, com os extensos Campos Nativos plano-ondulados chegando
até a borda íngreme dos paredões da Serra Geral, de onde se avistam os cânions
e ravinas cobertos por Mata Atlântica, e, no horizonte leste, a planície sedimentar
quaternária, que se estende até o mar. Esta área está no ponto de entrada de uma
Área Estratégica Interna voltada ao Uso Extensivo controlado e passível de
agendamento, com baixa capacidade de carga. Por outro lado, encontra-se
justamente na intersecção do Parque com o Corredor Ecológico dos Campos
Norte, o mais importante para a conservação dos principais atributos de
biodiversidade. Ainda a partir desta área, e seguindo pelo Corredor Ecológico dos
Campos Norte, deverá ser implantada no futuro uma trilha para trekking de longa
distância, que deverá seguir o ambiente dos Aparados da Serra até a borda
superior da Reserva Biológica Estadual do Aguaí (SC), passando pelos Campos de
São José dos Ausentes (RS) e, de lá, seguindo até o Parque Nacional de São
Joaquim (SC).
A AEE Vértice do Macuco é, portanto, de importância tanto para o Uso Público do
PNSG quanto para estratégia de desenvolvimento de uma economia
ambientalmente amigável ao longo do Corredor Ecológico dos Campos Norte. No
entanto, sua posição em um ponto de fragilidade da conectividade dos Campos
Nativos remete a um controle maior das atividades econômicas, mantendo-as em
um nível de baixo impacto, com ocupação do solo extensiva.

•

Resultados esperados:
1) Integridade da paisagem natural dos Campos mantida e valorizada;
2) Suporte mínimo ao Uso Público, de baixo impacto, disponível através de
pequenos empreendedores/produtores parceiros; e
3) Paisagem econômica caracterizada por pecuária de baixo impacto integrada a
serviços extensivos (hospedagem rural, experiências turísticas rurais, culturais
e ecológicas, e produtos artesanais).

•

Indicadores:
1) Nível de uso do solo;
2) Natureza das atividades econômicas; e
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3) Presença de melhores práticas ambientais.
•

Aividades e normas:
n.1) Estimular a implantação de uma propriedade produtiva modelar para a
paisagem dos Aparados da Serra Geral.
n.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
n.1.2) Articular parcerias e realizar estudo de caso para desenvolvimento de
projeto.
n.1.3) Implantar projeto, em parceria com um ou mais proprietários.
 As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar os
aspectos culturais e valorização e integridade da paisagem natural.
 A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis.
 O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente
amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do
Parque, ou por terceiros por aqueles outorgados.
 A implantação de empreendimentos economicamente produtivos
nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental
simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve considerar a
coerência do projeto com os objetivos de conservação e com o
perfil de Uso Público previsto para a região.
n.2) Controlar a manutenção da paisagem natural (Campos Nativos e Matinha
Nebular).
n.2.1)

Incluir dentre as prioridades de fiscalização, o foco sobre as normas
gerais da Zona de Amortecimento e Corredor Ecológico dos Campos
Norte.

n.2.2)

Realizar fiscalização regular.
 As ações de fiscalização deverão seguir as orientações
especificadas no item Ações Gerenciais Gerais, correlatas ao
assunto.
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o) AEE Ponto Avançado de Torres (Figura 4.7-34)
•

Descrição: área localizada no Parque da Guarita, em Torres (RS). Do topo das
falésias junto ao mar, pode-se avistar a noroeste os contrafortes da Serra Geral,
onde estão localizados o PNAS e o PNSG.
Como Torres é uma cidade turística, tem direcionado muitos visitantes à região dos
Aparados da Serra. O próprio Parque da Guarita chega a receber bem mais de 100
mil turistas/ano.
Esta AEE está situada no topo de uma das falésias (“torres”), em local com visada
privilegiada para a Serra Geral, e ali se orientam os visitantes sobre as
potencialidades de Uso Público dos PNAS e PNSG. Neste sentido, apresentam-se
informações interpretativas do horizonte, utilizando um painel transparente de
forma a sobrepor a informação na paisagem real. Os visitantes são orientados
então a iniciar a visita aos Aparados por um dos três Centros Temáticos (Áreas
Estratégicas Externas c, e, e k), principalmente aquele localizado em Praia Grande
(e), distante apenas cerca de 40 km do Parque da Guarita, via rodovia
pavimentada. Esta visitação pode ser agendada à distância, através de
comunicação com os Centros Temáticos.

•

•

Resultados esperados:
1)

Melhor divulgação sobre os Parques no pólo emissor de Torres; e

2)

Visitas, a partir de Torres, organizadas com agendamento, com redução de
pressão sobre a capacidade de carga.

Indicadores:
1) Freqüência de visitantes a partir de Torres; e
2) Número de agendamentos a partir de Torres.

•

Aividades e normas:
o.1) Articular a implantação do Ponto Avançado de Torres.
o.1.1) Articular parceria com a administração do Parque de Torres para
implantação e manutenção do equipamento.
o.1.2) Articular captação de recursos para a implantação física do
equipamento e a produção de material informativo.
o.1.3) Estabelecer, em parceria com a Prefeitura de Torres ou terceiros, um
ou mais postos de informações adicionais, conectados com o Sistema
de agendamento via Centros Temáticos.
o.1.4) Produzir e disponibilizar de material informativo.
 O material informativo sobre os Parques a ser veiculado diretamente
através desta AEE deve ser previamente autorizado pelo gestor dos
Parques.
 Toda orientação fornecida deve estimular o início da visitação pelos
Centros Temáticos, preferencialmente através de seus programas
organizados e integrados.
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p) AEE Alto do Camisas (Figura 4.7-35)
•

Descrição: esta AEE engloba uma parte da bacia hidrográfica do Alto Rio Camisas,
especificamente na sua face esquerda, que drena para o limite do PNAS, e
também inclui uma pequena porção da bacia do Alto Rio Mampituba, onde as
cabeceiras do rio Faxinalzinho drenam para o interior da Gleba Sul do PNSG. Em
razão destas feições de drenagem em relação aos limites dos Parques, o uso do
solo ali, predominante para a agricultura, interfere com a qualidade dos recursos
hídricos internos aos Parques.

•

Resultados esperados
1) Atividades econômicas sendo desenvolvidas de acordo com melhores práticas,
quanto à disposição de dejetos e efluentes, conservação de solos, alternativas
ao uso de agroquímicos e manutenção/recuperação de vegetação ciliar ou de
encostas; e
2) Qualidade dos recursos hídricos internos mantida.

•

Indicadores:
1) Índice de incorporação de melhores práticas ambientais pelos produtores
locais; e
2) Índice de qualidade da água nos rios Camisas e Faxinalzinho.

•

Aividades e normas:
p.1) Estimular a substituição de práticas convencionais de agricultura por outras
melhores, priorizando a integridade dos recursos hídricos e das comunidades
bióticas aquáticas.
p.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
p.1.2) Estimular a organização dos produtores ou proprietários de Terras, de
forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP.
p.1.3) Identificar e estimular produtos cujo balanço socioeconômico e
ambiental seja o mais positivo possível.
 A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis.
 O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente
amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do
Parque, ou por terceiros por aqueles outorgados.
 A implantação de novos empreendimentos economicamente
produtivos nesta A.E.E deverá ser autorizada (licenciamento
ambiental simplificado) pelo gestor dos Parques.
p.2) Implementar mecanismos de controle e monitoramento ambiental.
p.2.1) Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental.
p.2.2) Monitorar regularmente a qualidade da água nos rios Camisas e
Faxinalzinho.
p.3) Avaliar, e se necessário normatizar complementarmente, medidas de
restrição quanto ao uso total ou parcial de agrotóxicos.
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q) AEE Bacia do Camarinhas (Figura 4.7-36)
•

Descrição: engloba toda a Microbacia Hidrográfica do rio Camarinhas, em sua
porção à montante do limite do PNAS (próximo da pousada Parador da Montanha).
O uso do solo nesta área é marcado pela pecuária extensiva, presença de Campos
e Matas de Araucária e algumas áreas de agricultura. Já aparecem iniciativas
ligadas ao turismo rural e de montanha, o que deverá ser estimulado ainda mais
através da implantação da AEE I, e principalmente da AEE j.

•

Resultados esperados:
1) Paisagem predominante de Campos Nativos e Mata de Araucária mantida;
2) Atividades econômicas sendo desenvolvidas de acordo com melhores práticas,
quanto à disposição de dejetos e efluentes, conservação de solos, alternativas
ao uso de agroquímicos e manutenção/recuperação de vegetação ciliar ou de
encostas; e
3) Qualidade dos recursos hídricos internos mantida.

•

Indicadores:
1) Índice de adoção de melhores práticas ambientais pelos produtores e
fornecedores locais; e
2) Índice de qualidade da água no rio Camarinhas.

•

Atividades, e normas:
q.1) Estimular substituição de práticas convencionais de agricultura por melhores
práticas, priorizando integridade dos recursos hídricos e das comunidades
bióticas aquáticas.
q.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
q.1.2) Estimular a organização dos produtores ou proprietários de Terras, de
forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP.
q.1.3) Identificar e estimular produtos cujo balanço socioeconômico e
ambiental seja o mais positivo possível.
 A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos aos projetos de práticas econômicas
ambientalmente amigáveis.
 O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente
amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do
Parque, ou por terceiros por aqueles outorgados.
 A implantação de empreendimentos economicamente produtivos
nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental
simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve considerar a
coerência do projeto com os objetivos de conservação e com o
perfil de Uso Público previsto para a região.
q.2) Estimular manejo ecológico na pecuária, mantendo os Campos Nativos.
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q.2.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
q.2.2) Articular parcerias técnicas para avaliar e implantar as melhores
práticas de manejo dos rebanhos e campos.
q.3) Estimular serviços ligados ao turismo rural e de natureza.
q.3.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
q.3.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou proprietários
de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP.
q.4) Implementar mecanismos de controle e monitoramento ambiental.
q.4.1) Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental.
q.4.2) Monitorar regularmente a qualidade da água no rio Camarinhas.
q.5) Avaliar, e se necessário normatizar complementarmente, medidas de restrição
quanto ao uso total ou parcial de agrotóxicos.

r) AEE Enclave do Malacara (Figura 4.7-37)
•

Descrição: área onde a linha divisória do PNSG sofre uma mudança abrupta em
sua direção geral, nas proximidades de Morro Grande, conformando uma
reentrância significativa que causa um estrangulamento do polígono da área
protegida, na altura do vértice dos cânions Malacara e Churriado. À época da
criação do PNSG, a área era uma plantação de Pinus, hoje retirada, e por esta
razão teria sido mantida fora dos limites da Unidade. Esta conformação da
poligonal, no entanto, traz vulnerabilidade principalmente às espécies campestres
de médio porte, como o veado-campeiro e, eventualmente, o lobo-guará.

•

Resultados esperados:
1) Incorporação da área ao PNSG.

•

Indicadores:
1) Titularidade da área.

•

Atividades e normas:
r.1)

Negociar incorporação da área ao Parque

r.2)

Promover recuperação da área através da erradicação de espécies exóticas.

r.3)

Monitorar evolução da sucessão vegetal e colonização por espécies da fauna
campestre.
 Ficam proibidas, nesta AEE, atividades de silvicultura e agricultura
(produção vegetal).
 Outras atividades econômicas estão sujeitas ao licenciamento ambiental
pelo gestor dos Parques.
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s) AEE Pinus da Fortaleza (Figura 4.7-38)
•

Descrição: inclui uma área de floresta comercial de Pinus da empresa de móveis
Florense, já em estágio avançado de crescimento, e outra área recentemente
plantada por um outro empreendedor, ambas contíguas ao PNSG, próximas à
estrada na chegada ao Parque. Esta AEE restringe-se à faixa de 1.500 m de
amplitude, paralela ao limite do Parque, seguindo ao longo deste por toda a
extensão coberta pelos dois plantios mencionados.

•

Resultados Esperados:
1) Retirada do Pinus na faixa dos primeiros 500m em relação ao limite do Parque; e
2) Manejo especial do plantio nos 1.000 m restantes, até completar a faixa de
1.500 m.

•

Indicadores:
1) Presença de Pinus nos primeiros 500 m; e
2) Adoção de manejo especial na faixa de 1.000 m restantes.

•

Aividades e normas:
s.1) Negociar com proprietários o cronograma
normatização para as faixas definidas.

para

o

cumprimento

da

s.2) Fiscalizar o cumprimento das normas definidas para os plantios de Pinus na
Zona de Amortecimento.
 Para este caso, onde o plantio já foi realizado, o gestor dos Parques
negociará a forma e os prazos para o cumprimento da norma.

t) AEE Pinus Gleba Sul (Figura 4.7-39)
•

Descrição: plantação de Pinus localizada próximo ao extremo Sul do PNSG. Área
de mosaico entre Campos Nativos e Floresta de Araucária, esta AEE estende-se
do limite do Parque até o limite da Zona de Amortecimento.

•

Resultados Esperados:
1) Retirada do Pinus na faixa dos primeiros 500m em relação ao limite do Parque;
e
2) Manejo especial do plantio nos 1.000 m restantes, até completar a faixa de
1.500 m.

•

Indicadores:
1) Presença de Pinus nos primeiros 500 m; e
2) Adoção de manejo especial na faixa de 1.000 m restantes.

•

Atividades e normas:
t.1) Negociar com proprietários o cronograma
normatização para as faixas definidas.

para

o

cumprimento

da
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t.2) Fiscalizar o cumprimento das normas definidas para os plantios de Pinus na
Zona de Amortecimento.
 Para este caso, onde o plantio já foi realizado, o gestor dos Parques negociará
a forma e os prazos para o cumprimento da norma.

u) AEE da Baixa Encosta Norte (Figura 4.7-40)
•

Descrição: região de sopé da Serra Geral, compreendida entre a AEE
Malacara/Índios (próxima ao cânion Malacara) e a AEE Tigre Preto (próxima ao
cânion da Fortaleza). Inclui o cânion Churriado, ao sul, e o complexo de cânions e
ravinas do Corujão, ao norte. Entorno imediato do PNSG, em ambiente de Floresta
Submontana sob pressão de antropização e fragmentação. Propriedades rurais
estruturadas, com destaque para os cultivos da banana e eucalipto, ameaçando a
Floresta Submontana; nas feições de menor declividade destacam-se os cultivos
de fumo, milho e pastagens, enquanto a planície contígua é dominada por arrozais.
Não há conexão direta com pontos de Uso Público do Parque em toda esta AEE,
porém há forte potencial contemplativo paisagístico a partir do entorno.

•

Resultados esperados:
1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de produção
e/ou serviços ambientalmente amigáveis, e economicamente viáveis, capazes
de reduzir a pressão sobre a paisagem natural (Floresta Submontana) e as
espécies cinegéticas; e
2) Conectividade da Floresta Submontana garantida.

•

Indicadores:
1) Número de propriedades ou empreendimentos inseridos em uma economia
ambientalmente amigável, seja desenvolvendo novos negócios ou aplicando
melhores práticas às atividades tradicionais;
2) Taxa de ocupação da encosta da Serra por bananais e/ou outras atividades
agrícolas;
3) Número de ocorrências de caça registrado; e
4) Grau de conectividade da Floresta Submontana.

•

Aividades e normas:
u.1) Estimular o desenvolvimento de novos negócios ambientalmente amigáveis e
a adoção de melhores práticas nas atividades tradicionais, voltados para a
manutenção da paisagem natural.
u.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
u.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou proprietários
de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP.
 A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis.
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 O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente
amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do
Parque, ou por terceiros por aqueles outorgados.
 A implantação de empreendimentos economicamente produtivos
nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental
simplificado) pelo gestor dos Parques.
u.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente
banana.
u.2.1)

Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades.

u.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de conectividade
biológica.
u.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta Submontana.
u.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta
Submontana, onde houver fragmentação completa (se identificado).
u.3.3) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade
(quando for o caso).
u.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular cooperação dos proprietários de
terras.
 O critério básico para a manutenção da conectividade na Floresta
Submontana será a observância da legislação ambiental,
principalmente no que diz respeito à manutenção da cobertura
florestal em razão da declividade, cursos d’água, estágios
sucessionais da vegetação e reserva legal.
 Ocorrendo situações em que a conectividade é interrompida mesmo
sem ferir os parâmetros da legislação, dever-se-á acordar com os
proprietários o seu restabelecimento.
 O parâmetro básico para avaliação da manutenção da conectividade
será o grau de conexão entre as grandes porções florestais situadas
na faixa entre as cotas altitudinais aproximadas de 100m e 400 m.
 A decisão quanto à necessidade de ampliação ou restabelecimento
da conectividade entre as porções florestais definidas na norma
anterior deve ser uma atribuição da Chefia dos Parques, apoiada em
seus quadros técnicos ou em estudos específicos de terceiros.
u.4) Controlar caça furtiva de espécies cinegéticas da Floresta Ombrófila Densa.
u.4.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades.
u.4.2) Promover ações de educação ambiental que valorizem estas espécies.
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v) AEE Vale do Mampituba (Figura 4.7-41)
•

Descrição: esta AEE inicia no divisor de águas da vertente sul do Vale do Rio do
Boi e segue pela vertente esquerda do rio Mampituba para montante, até o divisor
de águas do Vale do Rio Faxinalzinho (vertente esquerda). Região de Sopé da
Serra Geral, com densidade relativamente alta de ocupação por atividades
agrícolas, com grande destaque para o cultivo da banana. Densidade populacional
relativamente alta em relação às outras regiões da Zona de Amortecimento. Nível
de estruturação das propriedades variável, com marcante presença de populações
rurais carentes. Conectividade da Floresta Submontana fortemente ameaçada
principalmente pelos bananais, pastagens e pequenas plantações de eucalipto.
Presença da uva-do-japão como contaminante biológico e da caça furtiva. Esta
AEE não tem contato direto com nenhuma área de uso público dos Parques. O
maior atrativo paisagístico é a Pedra Branca, localizada na face oposta do Vale do
Mampituba (fora do Parque, portanto).

•

Resultados esperados:
1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de produção
e/ou serviços ambientalmente amigáveis, e economicamente viáveis, capazes
de reduzir a pressão sobre a paisagem natural (Floresta Submontana) e as
espécies cinegéticas;
2) Conectividade da Floresta Submontana garantida; e
3) População com maior nível de conscientização e envolvimento com os
propósitos de conservação.

•

Indicadores:
1) Número de propriedades ou empreendimentos inseridos em uma economia
ambientalmente amigável, seja desenvolvendo novos negócios ou aplicando
melhores práticas às atividades tradicionais;
2) Taxa de ocupação da encosta da Serra por bananais e/ou outras atividades
agrícolas;
3) Número de ocorrências de caça registrado;
4) Grau de conectividade da Floresta Submontana; e
5) Nível de conscientização da população com a questão ambiental.

•

Aividades e normas:
v.1)

Estimular o desenvolvimento de novos negócios ambientalmente amigáveis e
a adoção de melhores práticas nas atividades tradicionais, voltados para a
manutenção da paisagem natural.

v.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
v.1.2) Estimular organização dos produtos/fornecedores ou proprietários de
terra, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP.
 A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao
sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis.
 O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente
amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do
Parque, ou por terceiros por aqueles outorgados.
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 A implantação de empreendimentos economicamente produtivos
nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental
simplificado) pelo gestor dos Parques.
v.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente
banana.
v.2.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades.
v.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de conectividade
biológica.
v.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta Submontana.
v.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta
Submontana, onde houver fragmentação completa (se identificado).
v.3.3) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade
(quando for o caso).
v.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular cooperação dos proprietários
de terras.
 O critério básico para a manutenção da conectividade na Floresta
Submontana será a observância da legislação ambiental,
principalmente no que diz respeito à manutenção da cobertura
florestal em razão da declividade, cursos d’água, estágios
sucessionais da vegetação e reserva legal.
 Ocorrendo situações em que a conectividade é interrompida
mesmo sem ferir os parâmetros da legislação, dever-se-á acordar
com os proprietários o seu restabelecimento.
 O parâmetro básico para avaliação da manutenção da
conectividade é o grau de conexão entre as grandes porções
florestais situadas na faixa entre as cotas altitudinais aproximadas
de 100m e 400 m.
 A decisão quanto à necessidade de ampliação ou restabelecimento
da conectividade entre as porções florestais definidas na norma
anterior é uma atribuição da Chefia dos Parques, apoiada em seus
quadros técnicos ou em estudos específicos de terceiros.
v.4) Controlar caça furtiva de espécies cinegéticas da Floresta Ombrófila Densa.
v.4.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades.
v.4.2) Promover ações de educação ambiental que valorizem estas espécies.
v.5) Desenvolver programa de Educação Ambiental e envolvimento comunitário.
v.5.1) Promover campanhas e atividades de resgate e valorização cultural.
v.5.2) Desenvolver atividades de monitoramento de fauna cinegética
envolvendo a comunidade, estimulando e criando grupos organizados.
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x) AEE Cânion do Josafaz (Figura 4.7-42)
•

Descrição: o cânion Josafaz fica na parte alta da bacia do rio Mampituba,
localizando-se defronte ao cânion Faxinalzinho (este último no interior dos
Parques). Esta AEE inclui todo o Cânion Josafaz e estende-se até a entrada do
cânion Faxinalzinho, no limite dos Parques. Área densamente coberta por Floresta
Ombrófila Densa, com ocupações apenas nas porções mais próximas aos rios e ao
longo das estradas. Alguma atividade agropecuária e recente implantação de
alguns sítios de lazer. Ali foram encontradas importantes espécies de aves e
mamíferos da Mata Atlântica consideradas raras e ameaçadas, algumas delas
sofrendo evidente pressão de caça.

•

Resultados esperados:
1) Inibição da caça; e
2) Manutenção de ocorrência das espécies mais relevantes identificadas.

•

Indicadores:
1) Número de ocorrências de caça registrado; e
2) Registro das espécies mais relevantes.

•

Aividades e normas:
x.1) Controlar a caça furtiva.
x.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
x.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou proprietários
de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP.
x.2) Controlar desmatamentos irregulares.
x.2.1) Priorizar a atuação da OSCIP.
x.2.2) Monitorar cobertura vegetal periodicamente através de fotografias
aéreas ou sobrevôos com geoposicionamento..
x.3) Monitorar presença das espécies cinegéticas (aves e mamíferos) mais
importantes.
x.3.1) Realizar “surveys” anuais buscando evidenciar a situação de
ocorrência de espécies como veado-bororo, catetos, macucos, jacuaçús e outras espécies relevantes sob pressão de caça.
x.3.2) Estimular envolvimento das comunidades locais no monitoramento de
ocorrência destas espécies.
x.4) Incentivar pesquisas voltadas para conservação das espécies mais relevantes
de aves e mamíferos registrados na Avaliação Ecológica Rápida (diagnóstico
neste Plano de Manejo)
x.4.1)

Identificar Universidades e outros centros de pesquisa com
qualificação neste campo de pesquisa específico.

x.4.2)

Buscar estabelecer parcerias com estas instituições.

x.4.3)

Fornecer apoio logístico, através da disponibilização de espaço para
alojamento improvisado, no PIC do Faxinalzinho.
 As atividades de pesquisa deverão priorizar os principais elementos
da fauna e da flora registrados localmente na AER ou no decorrer
dos trabalhos futuros.
 Estas atividades deverão seguir as outras normas de pesquisa
detalhadas para os Parques.
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y) A.E.E Cânion do Macuco (Figura 4.7-43)
•

Descrição: o Cânion do Macuco , também conhecido por Cânion das Pedras ou
Fundo das Bonecas , encontra-se no limite extremo norte do PNSG. A linha
divisória do PARQUE segue o curso da drenagem principal (rio das Pedras), de
forma que apenas a vertente direita (encosta sul) encontra-se no interior da U.C.
Portanto, a vertente esquerda não está protegida pelo Parque, e, apesar da
incidência de outros dispositivos legais, esta situação abre um flanco de potencial
vulnerabilidade no PNSG.

•

Resultados esperados:
1) Incorporação da vertente esquerda (encostas norte) do Cânion do Macuco ao
Parque Nacional da Serra Geral.

•

Indicadores:
1) Titularidade da área.

•

Aividades e normas:
y.1) Identificar a situação fundiária da área.
y.1.1) Realizar o cadastro fundiário e o levantamento cartorial para a
identificação da situação das propriedades.
y.1.2) Identificação e arrecadação das áreas devolutas.
y.2) Incorporação da área ao PNSG.
y.2.1)

Reedição do decreto de definição dos limites , corrigindo a poligonal
para incorporar a área.

y.2.2)

Demarcação da nova poligonal na área.

y.2.3)

Negociação com os proprietários identificados para a regularização
fundiária.
 Ficam proibidas atividades que venham a alterar o atual nível de
originalidade da paisagem.

4.8 ENQUADRAMENTO DA ÁREAS DE ATUAÇÃO POR PROGRAMAS TEMÁTICOS
Os quadros a seguir apresentam o enquadramento das áreas de atuação por programas temáticos.
Quadro 4.8-1 Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Internas por programas temáticos
PROGRAMAS TEMÁTICOS

AÇÕES GERENCIAIS GERIAS INTERNAS

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

56 Planejar e implementar um
Sistema de Informações
Georreferenciadas (SIG) das
Unidades, com Banco de
Dados único

71.Criar e divulgar uma política
de incentivos/atração para
desenvolvimento de pesquisas
científicas prioritárias nos
Parques

56.1 O Banco de Dados das
Unidades incorporará as
informações obtidas nos
programas de proteção e
manejo, monitoramento,
fiscalização, pesquisa,
visitação e interpretação e
educação ambiental

12. Desenvolver as
atividades de educação e
71.1 Implantar bianualmente um
interpretação ambiental
seminário de pesquisadores para
definidas nas Áreas
analisar os resultados e definir as
Estratégicas Internas (AEI) e
prioridades para as pesquisas
Externas (AEE) de forma
integrada

11 Firmar parcerias para a
realização de atividades de
Educação e Informação
Ambiental nas Unidades

Visitação

1. Integrar as atividades de
visitação definidas nas Áreas
Estratégicas Internas (AEI) e
Externas (AEE):

Operacionalização

19 Definir o status da situação
fundiária de ambos Parques

1.1 Elaborar e disponibilizar
material descritivo sistematizado e
mapa em escala adequada
19.1 Centralizar e organizar as
(1:10.000) das atividades definidas
informações referentes à
nas AEI e AEE para os postos de
situação fundiária
controle e funcionários
responsáveis pelo uso público nos
Parques

12.1 Desenvolver em
parceria a concepção dos
conteúdos e informações (de
caráter indicativo,
interpretativo e orientador)
para o Centro de Visitantes,
Centros Temáticos
(localizados nas sedes dos
municípios do entorno),
pontos de apoio e atrativos,
de forma integrada e
complementar

1.2 Promover os ajustes
necessários aos roteiros e
pacotes de atividades de visitação 19.2 Manter atualizadas as
oferecidos aos visitantes de
informações referentes à
ambos Parques e dos Centros
situação fundiária
Temáticos nos municípios do
entorno

58 Gestionar junto ao IBAMA
a incorporação do Banco de
Dados dos Parques ao SIUC

73. Incentivar a realização de
estudos e pesquisas prioritárias
de levantamento e de ecologia
das espécies da flora dos
Parques

13 Elaborar um guia de
procedimentos para as
atividades de educação e
interpretação ambiental no
interior dos Parques

2. Elaborar um guia de
procedimentos para as atividades
de visitação realizadas no interior
dos Parques, contemplando os
servidores, funcionários
conveniados e, condutores

59 Sistematizar as
informações obtidas pelos
programas de fiscalização,
prevenção e combate a
incêndios e monitoramento

73.1Realizar estudos sobre a
composição florística e a
estrutura vegetacional dos
Campos Secos e Campos
Rupestres no interior dos
Parques e no entorno imediato

14. Construir de forma
participativa o projeto de
educação e interpretação
ambiental subsidiadas para
as comunidades dos
municípios do entorno dos
Parques

3. Estabelecer procedimentos para
avaliar a capacitação dos
servidores, funcionários
conveniados e condutores para
21 Definir áreas prioritárias
atuar com educação e
para regularização fundiária
interpretação ambiental, recepção
e condução de visitantes nos
Parques

60 Planejar e implementar o
sistema de fiscalização das
Unidades

73.2Realizar estudos sobre a
composição florística e a
estrutura vegetacional em
Campos Turfosos dentro dos
Parques

14.1. Buscar parcerias, junto
às Prefeituras,
Universidades, iniciativa
privada e organizações não
governamentais para o apoio
técnico e logístico para a
execução das atividades.

3.1 Promover a capacitação para
servidores, funcionários
conveniados, condutores e
concessionários

22 Criar e implementar
estratégia de negociação
temporária com proprietários
de terras não indenizadas e/ou
regularizadas para realizar o
Termo de Compromisso

60.1 Realizar sobrevôo
semestral para patrulhamento
aéreo das Unidades, Zona de
Amortecimento e Corredores
Ecológicos adjacentes

73.3. Realizar estudos sobre a
composição florística e a
estrutura vegetacional da
Vegetação Rupícola no interior
dos Parques

15. Desenvolver projeto de
interpretação para os
Parques

3.2 Promover o nivelamento
quanto aos procedimentos e
normas das atividades de
visitação

22.1 Realizar o levantamento e
cadastramento das atividades
econômicas e/ou tradicionais
atualmente realizadas dentro
das propriedades não
regularizadas

72.Assegurar parceria com os
pesquisadores que
desenvolverem pesquisas na
área dos Parques para
57 Elaborar um Banco de
envolvimento em atividades e
Dados único para os Parques
disponibilização de informações
para programas de: divulgação
científica ; monitoramento e
educação ambiental

20 Gestionar perante a
Coordenação de Regularização
Fundiária e a Gerência
Executiva no Estado do Rio
Grande do Sul para a
realização de discriminatórias
administrativas e arrecadação
de terras devolutas

Quadro 4.8-1 Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Internas por programas temáticos
PROGRAMAS TEMÁTICOS
Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

60.2 Mobilizar equipes para
vistoria em campo, orientadas
a partir das informações
compiladas no Banco de
Dados

73.4. Realizar estudos sobre a
composição florística e a
estrutura vegetacional nas
formações florestais da Floresta
Ombrófila Mista e Floresta
Nebular no interior dos Parques e
entorno imediato

16.Gestionar junto a rádios
locais a realização de um
programa periódico de
divulgação, educação e
informação ambiental para as
comunidades do entorno

Visitação

3.3 Promover a capacitação
quanto à interpretação ambiental,
monitoramento de impactos,
conduta de mínimo impacto,
relações humanas, e outras
temáticas correlacionadas

Operacionalização

22.2 Realizar avaliação do
potencial de impactos das
atividades econômicas e/ou
tradicionais atualmente
realizadas nas propriedades

AÇÕES GERENCIAIS GERIAS INTERNAS

22.3 Identificar e propor
alternativas de melhores
práticas para as atividades
73.5. Realizar estudos sobre a
60.3 Realizar fiscalização e
econômicas e/ou tradicionais
composição florística e a
17.Elaborar conteúdo para a 3.4 Promover a capacitação dos
monitoramento com
atualmente realizadas nas
estrutura vegetacional das
condutores quanto a normatização
construção da página das
motocicletas no perímetro dos
propriedades que sejam
formações florestais da Floresta
Unidades no site do IBAMA específica desta função
Parques e na Zona de
impactantes sobre o ambiente
Ombrófila Densa no interior dos
Amortecimento semanalmente
e/ou atributos (em particular
Parques e entorno imediato
espécies relevantes da fauna e
flora) das Unidades.

74. Realizar estudos que visem a
dinâmica populacional e a
identificação espacial das
60.4 Realizar, quando
principais populações de Pinus 18 Divulgar as normas e
necessário, a fiscalização a
spp., tojo Ulex europaeus, uva-do-limites dos Parques e da ZA
cavalo em locais estratégicos
japão Hovenia dulcis e outras
possíveis espécies vegetais
exóticas com potencial invasor

4 Estabelecer e implementar
sistema de rodízio entre os
cânions permitidos para a prática
de atividades de uso público
(Cânions Molha Coco, Índios
Coroados, Malacara, Fortaleza e
Macuco)

22.4 Especificar e detalhar os
Termos de compromisso e
negociar sua assinatura com
cada proprietário em particular

60.5Manter e fortalecer, em
parceria com a Companhia
Polícia de Proteção Ambiental
de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul, a prática de
fiscalização nas Unidades e
Zona de Amortecimento

75. Incentivar a realização de
estudos e pesquisas prioritárias
de levantamento e de ecologia
das espécies da fauna dos
Parques

5. Realizar estudos específicos
que considerem: períodos
reprodutivos da fauna de
ocorrência local que possa sofrer
perturbações com as atividades

23. Promover junto aos setores
competentes do IBAMA o
estabelecimento de medidas
necessárias para incorporar
aos limites dos Parques as
regiões definidas nas Áreas
Estratégicas Externas (AEE) do
Enclave do Malacara e da
Vertente Norte do Macuco

60.6 Fortalecer a fiscalização
com veículos nas porções sul
(planalto/encosta/planície do
cânion Faxinalzinho) e norte
(planície/encosta do cânion
Churriado ao Macuco e
planalto do cânion Fortaleza
ao Macuco).

75.1Realizar análise ecológica
das espécies de anfíbios e
determinação dos seus padrões
de distribuição

6 Estabelecer mecanismos de
controle sobre os esportes de
aventura, incluindo canionismo,
rapel e as trilhas de longa duração
no interior dos Parques

24. Promover junto aos setores
competentes do IBAMA
estudos técnicos para a
retificação dos limites de
ambos Parques

60.7 Realizar a fiscalização e
monitoramento do cânion
Faxinalzinho, prevendo ações
integradas entre o PIC
Mampituba e a Guarita
Faxinalzinho

75.2. Levantar a composição e
determinação dos sítios de
ocupação das espécies de
anfíbios anuros no Banhado
Grande

25. Compor o quadro de
6.1 Elaborar e aplicar ficha
pessoal para atender a
cadastral para os usuários destas
demanda estabelecida neste
atividades
documento
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PROGRAMAS TEMÁTICOS

AÇÕES GERENCIAIS GERIAS INTERNAS

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Visitação

Operacionalização

60.8. Planejar e implantar o
sistema de fiscalização dos
setores de uso público,
priorizando áreas com maior
fluxo de visitantes e com
maior vulnerabilidade
ambiental

75.3. Avaliar a integridade dos
ambientes aquáticos com base
nas espécies de anfíbios com
potencial bioindicador

6.2 Realizar análise de currículo
e/ou experiência comprovada dos
usuários para avaliar a capacidade
destes em realizar as atividades
desejadas e a necessidade de
obrigatoriedade ou não do uso de
guia

25.1. Fazer gestão junto a
administração central para
atender a demanda existente
no quadro de pessoal

60.9 Utilizar as torres de
observação de incêndio para
as atividades de fiscalização

75.4. Realizar o levantamento
completo da avifauna terrestre e
aquática do Parques

6.3 Elaborar Termo de
Responsabilidade para os
praticantes de esportes de
aventura

26. Estabelecer a organização
administrativa dos Parques

61.Elaborar e implantar o
Sistema de Prevenção e
Combate a Incêndios
Florestais do PNAS e PNSG

75.5. Proceder ao estudo da
comunidade de aves de
ambientes de campo seco e de
campo turfoso situados no
Planalto dos Campos Gerais,
notadamente na região do
Banhado Grande

27 Reeditar a portaria de
cobrança de ingresso para o
6.4 Instituir seguro obrigatório para
PN de Aparados da Serra para
a realização de esportes de
estabelecer os novos valores a
aventura
serem cobrados, contemplando
o PN da Serra Geral.

61.1 Elaborar um Banco de
Dados histórico-estatístico
sobre a incidência de
incêndios nos Parques e seu
entorno

75.6. Proceder ao estudo da
biologia básica de espécies
ameaçadas de extinção,
migratórias e endêmicas que
ocorrem nos Parques

7 Elaborar e implantar projeto de
sinalização indicativa,
interpretativa e orientadora de
forma integrada e complementar,
para uso público nos Parques

27.1 Realizar estudos
específicos para a avaliação e
redefinição de valores
cobrados para ingresso dos
Parques e definição oficial do
sistema de isenção

62. Definir um encarregado,
sob a coordenação geral do
Chefe das UC, para implantar
o Sistema de Prevenção e
Combate a Incêndios
Florestais nos Parques

75.7. Determinar o status local
das espécies raras e ameaçadas
de extinção que ocorrem nos
Parques

8.Elaborar folheteria de uso
público para os visitantes dos
Parques

28. Revisar o antigo sistema de
cadastramento de veículos
associados ao ecoturismo

62.1 Elaborar um programa de
educação que contemple as
peculiaridades econômicas,
sociais e culturais das
comunidades de entorno e
dos visitantes

75.8. Levantar e determinar a
abundância de mamíferos
ameaçados na área dos Parques
e entorno

8.1 Viabilizar o desenvolvimento
conceitual e a produção de
29 Estabelecer o Regimento
folheteria de uso público, de forma Interno dos Parques
integrada e complementar

62.2. Realizar estudo de
viabilidade de abertura de vias 75.9. Mapear as áreas de
de acesso a áreas e isoladas ocorrência do lobo-guará para
dos Parques para otimizar o repovoamento dos Parques
combate a incêndios

9. Elaborar e implementar, em
parceria, as atividades de uso
público subsidiado para as
comunidades organizadas nos
municípios do entorno dos
Parques: Praia Grande, Cambará
do Sul e Jacinto Machado

30. Definir os acessos e
estradas no interior das
Unidades que devem ser,
prioritariamente, utilizados,
para os serviços dos Parques

62.3. Levantar os mananciais
que apresentem potencial
76. Desenvolver pesquisas nas
áreas de geologia, geomorfologia
para abastecimento de
e pedologia.
viaturas e mesmo de
aeronaves

9.1 Estabelecer sistema de
cadastramento das comunidades
para o programa subsidiado

30.1 Fechar os acessos e
estradas existentes que não
forem consideradas
necessários para os serviços
dos Parques

62.4. Complementar o mapa
contendo os mananciais e a
capacidade específica de
cada um

30.2 Realizar estudos
específicos para definir a
9.2 Cadastrar as organizações
necessidade ou não de ações
sociais existentes nos municípios
de recuperação ambiental dos
de Praia Grande, Cambará do Sul
acessos e estradas a serem
e Jacinto Machado
fechados pela administração
dos Parques

76.1Pesquisar e mapear as
áreas sujeitas a
desmoronamento e/ou
deslizamento
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PROGRAMAS TEMÁTICOS

AÇÕES GERENCIAIS GERIAS INTERNAS

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Visitação

Operacionalização

62.5. Levantar os acessos a
serem utilizados como rotas
nos Parques e no entorno

76.2. Pesquisar e mapear o solo
dos Parques considerando:
composição; profundidade;
permeabilidade; riqueza em
matéria orgânica (realizar
comparação entre campos
manejados com fogo e aqueles
onde não é mais realizada esta
prática); etc

9.3 Estabelecer o cronograma de
visitação para as comunidades

30.3 Realizar manutenção
periódica, quando se julgar
estritamente necessária, dos
acessos e estradas definidos
como prioritários para os
serviços

62.6. Implantar 03 (três) torres
de vigilância e observação,
com pequena infra-estrutura
de apoio no PNSG

76.3. Pesquisar a relação e
distribuição da pedologia com as
formações de campos e turfeiras
nas áreas dos Parques.

9.4 Implementar o programa
subsidiado de visitação
preferencialmente com
organizações de base local,
escolas e comunidades carentes

31 Realizar a normatização e
regulamentação de todos os
serviços de concessão,
terceirização, parcerias e
outras cooperações

62.7. Realizar estimativa de
risco de incêndio

76.4. Pesquisar o processo
evolutivo dos cânions, voltado
para o planejamento a longo
prazo (20, 30, 50 anos) dos
Parques

10 Estabelecer e implementar
sistema de venda de ingressos e
pacotes para os Parques

32 Gestionar junto ao IBAMA a
contratação de consultoria
independente para o
desenvolvimento de Modelo de
Negócios, quando necessário,
para a definição dos lotes e das
formas de concessão dos
serviços previstos neste plano

62.8. Implantar relógios de
risco de incêndio

77. Desenvolver pesquisas em
hidrografia e hidrologia

33 Elaborar Programa de
10.1 Realizar estudos específicos
Concessões detalhado para os
para a terceirização do sistema
serviços previstos neste Plano

77.1. Desenvolver pesquisas
hidrográficas nas micro-bacias
62.9.Implantar bases de apoio
dos rios Camisas e Camarinhas
nos Parques
nas áreas dos Parques e entorno
próximo.

34 Providenciar revisão e
manutenção periódicas das
10.2 Realizar estudos específicos
instalações e equipamentos
para definir passaportes ou
dos Parques, principalmente
pacotes para as Unidades
das estruturas de segurança ao
visitante

77.2. Desenvolver pesquisas
62.10. Formalizar termo de
sobre o sistema de drenagem e
cooperação para prevenção e
realimentação de lençóis
combate a incêndios
freáticos

10.3 Viabilizar a divulgação das
informações sobre os locais de
venda de ingressos e pacotes

34.1 Estabelecer os parâmetros
de monitoramento para a
manutenção de instalações e
equipamentos de visitação

62.11. Elaborar conjuntamente
com parcerias um Plano de
Chamada para situações em
que as ocorrências superem o
poder operacional do efetivo
dos Parques

77.3. Desenvolver pesquisas de
qualidade de água nas microbacias dos rios Camisas e
Camarinhas na área dos Parques
e entorno próximo

10.4. Estabelecer e implementar
sistema de reservas para os
pacotes e/ou atividades
estabelecidas para as Áreas
Estratégicas Internas, via telefone
e internet.

34.2 Exigir o cumprimento das
cláusulas estabelecidas no
contrato de concessão e
terceirização para a revisão e
manutenção de instalações e
equipamentos de
responsabilidade dos
concessionários e terceirizados

62.12. Formar grupos de
brigadistas voluntários através
de cursos periódicos
aplicados pelo PREVFOGO

77.4. Desenvolver pesquisa de
qualidade de águas superficiais e
lençóis freáticos junto ao Centro
de Visitantes, Centro de Apoio,
PICs, Portarias e
estacionamentos

10.5 Desenvolver sistema de
reservas, pré-agendamento e
emissão de autorização para
esportes de aventura, em parceria
com os concessionários dos
serviços

34.3 Realizar a revisão e
manutenção de instalações e
equipamentos de
responsabilidade da
administração dos Parques

78. Desenvolver pesquisas
62.13.Treinar através do
experimentais sobre o
PREVFOGO 35 brigadistas no
comportamento do fogo nos
mês de maio para atenderem
campos naturais do planalto em
aos Parques
áreas fora das Unidades

35 Avaliar periodicamente,
através de auditoria
independente regular, os
serviços previstos nos
contratos de terceirização e
concessão, observando a
performance de pessoal e
serviços
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AÇÕES GERENCIAIS GERIAS INTERNAS

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Visitação

Operacionalização

62.14.Formar e equipar as
equipes de brigadistas

79. Desenvolver pesquisa para
definição da capacidae de carga
de cada atrativo (treilhas,
mirantes, etc) e infra estruturas
de apoio (centro de visitantes,
centros de apoios, etc).

36 Adquirir periodicamente
uniformes completos para
funcionários e colaboradores

62.15. Adquirir os
equipamentos sugeridos

80. Incorporar ao Banco de
Dados dos Parques as pesquisas
e seus resultados, com sistema
de monitoramento que permita
identificar lacunas de
conhecimentos importantes para
os objetivos específicos e a visão
definidos para os Parques

37. Exigir que os
concessionários providenciem
uniformes para seus
funcionários

62.16. Implantar no PNSG e
PNAS infra-estrutura para
acomodação dos
equipamentos e equipes
durante o período de maior
possibilidade de ocorrência de
fogo

81. Gestionar junto ao IBAMA a
inclusão dos Parques Nacionais
Aparados da Serra e Serra Geral
no SIMBIO

38 Planejar e implantar
estratégia de captação e
investimento de recursos nos
Parques

62.17. Disponibilizar e
divulgar a linha telefônica
para comunicação, dúvidas e
denúncias nas áreas de
entorno

82. Elaborar um Sistema de
Monitoramento que coordene
todos os monitoramentos a
serem implantados nos Parques

38.1 Identificar e articular
fontes potenciais de
financiamento/investimento,
nacionais e internacionais

62.18. Incorporar todas as
informações e ações
propostas em um documento
denominado Sistema de
Prevenção e Combate a
Incêndios Florestais do PNAS
e PNSG.

83. Determinar um servidor
dentro do quadro técnico dos
Parques para coordenar todos os
monitoramentos.

38.2 Promover a capacitação
de funcionários para a
elaboração e gerenciamento de
projetos

63. Realizar avaliação de
impactos ambientais e
paisagísticos dos projetos
para construção de estruturas
físicas no interior das
Unidades

84. Propiciar cursos de
treinamento para o pessoal
destinado a efetuar a coleta de
dados para monitoramento

38.3 Elaborar plano de
aplicação de recursos nos
Parques, integrado aos
Programas de Concessão e
Terceirização e com
identificação de prioridades.

64. Capacitar os servidores,
funcionários conveniados e
condutores para prestar
atendimento de primeiros
socorros aos visitantes e
pesquisadores

85. Integrar todos os dados
levantados ao Banco de Dados
das Unidades

39 Manter relatórios periódicos
de atividades das Unidades

64.1. Elaborar guia de
procedimentos contendo
86. Monitorar os impactos
informações necessárias para decorrentes da visitação pública,
a segurança dos visitantes,
fiscalização e pesquisa.
pesquisadores e funcionários

64.2.Organizar cursos de
treinamento sobre primeiros
socorros

87. Monitorar as áreas abertas à
visitação, observando os
períodos do ano, os dias e/ou
horas de pico de visitação

39.1 Exigir relatórios periódicos
de atividades dos
concessionários e terceirizados

40 Planejar e implantar as
redes para abastecimento de
energia e comunicações no
interior das Unidades
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AÇÕES GERENCIAIS GERIAS INTERNAS

PROGRAMAS TEMÁTICOS
Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

64.3.Viabilizar a aquisição de
material necessário para
atendimento de primeiros
socorros

88. Monitorar as condições de
uso, estado de conservação das
infra-estruturas de apoio nos
Parques

Educação Ambental

Visitação

Operacionalização

41 Viabilizar e implantar
estrutura para pesquisadores
nos Parques

65. Promover, através de
parcerias, a formação e
89. Implantar uma estratégia de
capacitação de um Corpo
Monitoramento do grau de
Voluntário de Resgate - CVR satisfação do visitante.
para atender às necessidades
das Unidades

41.1 Firmar parcerias com
instituições de pesquisa,
baseados no modelo “timesharing”

65.1. Incentivar e promover,
através de parcerias, a
realização de treinamentos
90. Desenvolver estratégia de
periódicos, a aquisição e
adequação de equipamentos Monitoramento de áreas
(macas e cabos) para resgate inundáveis
aéreo, bem como a formação
de equipe para tais
procedimentos.

42 Realizar a demarcação
física/monumentalização dos
limites dos Parques

65.2. Incentivar e promover,
através de parcerias, a
realização de treinamentos
periódicos, aquisição e
adequação de equipamentos
para resgate vertical, bem
como a formação de equipe
voluntária organizada e
capacitada para tais
procedimentos

91. Monitorar a qualidade das
águas superficiais e lençóis
freáticos junto ao Centro de
Visitantes, Centros de Apoio,
PICs, Portarias e
Estacionamento

43 Realizar o cercamento dos
Parques nas áreas de campo e
nas áreas aberta

65.3. Realizar parcerias para
cooperação técnica para
controle, fiscalização e
monitoramento das práticas
de esportes de aventura

92. Monitorar as condições
climáticas dos Parques.

44 Estabelecer acordo com os
proprietários das áreas não
indenizadas que apresentem
criação de gado, para o
cercamento e controle dos
rebanhos

66. Elaborar sistema de
informação para
acompanhamento e
divulgação das condições
meteorológicas nas Unidades
e cabeceiras dos rios

93. Monitorar o impacto das
atividades agropecuárias das
propriedades no entorno próximo
e no interior dos Parques

45 Viabilizar a melhoria e a
implantação de infra-estrutura e
equipamentos de uso público
especificados nas AEI

67. Fechar temporariamente
qualquer atrativo das
Unidades quando existir
indícios de risco eminente ao
visitante ou aos Parques

94. Monitorar a evolução da
recomposição natural em áreas
previamente selecionadas na
Zona de Recuperação

46 Gestionar junto à prefeitura
do município de Cambará do
Sul para o fechamento da
estrada Morro Agudo/Azulega

68. Criar um sistema de
segurança e monitoramento
95. Monitorar as espécies
de descidas aos cânions e em vegetais exóticas nos Parques.
trilhas de longa duração

47 Desenvolver e implementar
um Programa de Voluntariado
para as Unidades

69.Rever os projetos
existentes para instalação de 96. Monitorar a presença de
lixeiras e implantar sistema
espécies da fauna exóticas nos
eficiente de coleta de lixo nas Parques.
Unidades

48 Buscar parcerias com
universidades para, possibilitar
o estágio de estudantes
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Educação Ambental

Visitação
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70. Elaborar e implantar
programa de controle e
manejo de espécies animais e
vegetais exóticas nos Parques

97. Monitorar as ocorrências de
atropelamentos da fauna
silvestre nas rodovias e nas
estradas externas e internas

49 Buscar parcerias com
ONG’s e instituições no intuito
de trabalhar com pessoas
ligadas à área de Educação e
informação Ambiental

70.1 Criar um sistema de
controle e monitoramento de
contaminação por espécies
exóticas

98. Registrar todos os
avistamentos (observação direta)
dos mamíferos dentro dos
Parques

50 Articular a realização de
intercâmbio ou troca de
experiências com instituições
de pesquisa, governamentais e
não-governamentais, e outras
entidades ligadas a áreas
naturais protegidas

70.2 Erradicar os focos
populacionais de tojo Ulex
99. Monitorar as pesquisas
europaeus no interior dos
realizadas nos Parques.
Parques nos pontos
identificados pelo diagnóstico
da AER ou outros estudos.

50.1 Articular pesquisas nas
linhas prioritárias definidas
neste documento e discutir a
definição de outras linhas de
pesquisa relevantes.

70.3 Erradicar as espécies
arbóreas exóticas invasoras
identificadas no interior dos
Parques

50.2 Articular a troca de
experiências (cases) com
entidades responsáveis por
outras áreas naturais
protegidas, nacionais e
internacionais

100 Monitorar os incêndios
florestais e seus efeitos na flora e
fauna.

101. Realizar Workshop bianual,
70.4 Erradicar as espécies
reunindo todos os envolvidos nos
herbáceas exóticas invasoras
monitoramentos para discussão
identificadas no interior dos
dos seus resultados e
Parques
reavaliação de metas

51.Articular e estabelecer
parcerias com instituições
privadas , públicas e não
governamentais para o
desenvolvimento de atividades
de educação ambiental

70.5 Adotar os seguintes
procedimentos para as
intervenções de qualquer
gênero sobre as espécies
102. Elaborar Relatórios Anuais
Pinus sp., Eucalyptus sp. e/ ou
de Resultados e semestrais de
demais exóticas comerciais,
andamento.
no interior dos Parques, em
áreas de propriedades com
situação fundiária definida ou
a ser regularizada

52 Firmar parcerias com as
Secretarias Estaduais da
fazenda do RS e SC para
desenvolver atividades em
conjunto da fiscalização
(barreiras, etc) e adequação de
infra estrutura (resíduos, etc).

70.6 Erradicar javalis, porcos
asselvajados e outros animais
domésticos e exóticos do
interior do PNAS e do PNSG

53 Estabelecer parceria com os
órgãos governamentais nos
estados de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul para o
desenvolvimento de atividades
voltadas para a fiscalização,
prevenção e combate a
incêndios e monitoramento

Quadro 4.8-1 Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Internas por programas temáticos
PROGRAMAS TEMÁTICOS

AÇÕES GERENCIAIS GERIAS
INTERNAS

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Visitação

Operacionalização
54 Firmar parcerias com
instituições de pesquisa,
baseadas no modelo “timesharing

55. Viabilizar o estabelecimento
de convênios e/ou parcerias
para os serviços especializados
em salvamento, resgate e
segurança dos visitantes

Quadro 4.8-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Externas por programas temáticos
PROGRAMAS TEMÁTICOS
Proteção e controle

Pesquisa e monitoramento

AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS

38.Buscar apoio e parcerias em
universidades, centros e
33 Desenvolver normatização e
instituições de pesquisa para o
regulamentação complementar para as
desenvolvimento de estudos,
atividades na Zona de Amortecimento e
dissertações, teses e pesquisas
Corredores Ecológicos
nas Unidades, ZA e corredores
ecológicos

Integração Externa

Alternativas de desenvolvimento

Operacionalização

7. Divulgar, através do Conselho
Consultivo, as normas e limites dos
Parques e ZA

22. Realizar parcerias para o
incentivo ao empreendedorismo
responsável no entorno dos
Parques

8 Divulgar e promover o programa
subsidiado de visitação para as
comunidades organizadas do entorno
das Unidades

23 .Promover, em parceria, cursos
de capacitação para a população 1.1 Estabelecer agenda de reuniões
interessada nos municípios do
ordinárias trimestrais do Conselho
entorno dos Parques

33.1 Elaborar guia de procedimentos
especificando as considerações acima
para todas atividades a serem
desenvolvidas ou já em
desenvolvimento na Zona de
Amortecimento e nos Corredores

39. Viabilizar o fortalecimento das
funções de Corredores
Ecológicos e Zona de
Amortecimento através do
acompanhamento dos resultados
das atividades de pesquisa e
monitoramento, com ênfase à
manutenção dos principais
atributos e de aspectos
relacionados à ecologia da
paisagem

33.2 Promover capacitação dos
servidores e funcionários conveniados
ligados à fiscalização

39.1Um diagnóstico aprofundado
sobre os aspectos biológicos,
físicos e socioeconômicos deverá 8.1 Divulgar tanto as atividades
ser realizado para subsidiar o
recreativas quanto as de interpretação e
zoneamento de uso dessas áreas educação ambiental
e suas respectivas
normatizações

1 Manter e fortalecer o Conselho
Consultivo dos Parques.

24.Identificar, divulgar e apoiar
oportunidades de negócios
relacionados ao uso público no
entorno das Unidades

2 Gestionar junto à prefeitura dos
municípios de Cambará do Sul, Praia
Grande e Jacinto Machado, medidas
necessárias para a destinação
adequada do lixo

25. Incentivar e apoiar iniciativas
de desenvolvimento econômico
compatível/amigável no entorno
dos Parques

3 Criar e implementar estratégia de
gestão junto aos órgãos de
licenciamento ambiental

33.3 Divulgar os limites e normas da Z.A

8.2 Realizar parceria com prefeituras,
empresas e instituições públicas dos
municípios do entorno, e organizações
da sociedade civil, para o fornecimento
de apoio logístico ao programa
subsidiado de visitação

34 Criar e implementar sistema de
atendimento a denúncias de
irregularidades na Zona de
Amortecimento e nos Corredores
Ecológicos adjacentes

9 Planejar e implementar a divulgação de
25.1 Apoiar iniciativas e incentivar
oportunidades de negócio
4 Implantar a sinalização padronizado
o incremento produtivo e comercial
ambientalmente compatível/amigável no
exterior das Unidades
da agricultura orgânica no entor
entorno das Unidades

34.1 Divulgar e incentivar a utilização da
“Linha Verde” para atendimento a
denúncias e propostas de atuação

10 Apoiar a divulgação de iniciativas de
empreendedorismo responsável no
entorno dos Parques

25.2 Buscar parceria com EMATER
para disseminação de melhores
4.1 Implantar sinalização nos acessos
práticas agrícolas nas Bacias do
aos Parques
Alto Camisas e Camarinhas, região
da Azulega, em Cambará do Sul

34.2 Integrar a operação do serviço de
atendimento a outras estratégias de
fiscalização do interior dos Parques, da
Zona de Amortecimento e dos
Corredores

11 Firmar parcerias para a divulgação e
informação orientadora e sinalizadora na
região de influência das Unidades e dos
principais pólos turísticos da região sul
e/ou da EMBRATUR

25.3 Apoiar iniciativas e incentivar
o incremento produtivo e comercial 4.2 Implantar sinalização na frente de
do artesanato tradicional no
propriedades limítrofes aos Parques
entorno

35 Realizar, em parceria, a fiscalização
e o combate a incêndios na Zona de
Amortecimento em consonância com o
exposto

12 Apoiar a divulgação de atividades e
eventos de valorização cultural, para
promover o envolvimento comunitário

25.4 Apoiar iniciativas e incentivar
4.3 Uma vez implantada a sinalização,
o incremento produtivo e comercial
remover todas as placas que não
da apicultura com abelhas nativas
estejam em harmonia com o projeto
na ZA

36 Gestionar junto à GEREX/IBAMA/SC
e à FATMA, a participação nos
processos de licenciamento para
implantação e ampliação de
termoelétricas no sul do estado de
Santa Catarina

25.5. Apoiar iniciativas e incentivar
13 Promover concurso nos municípios e
4.4Promover periodicamente a
o incremento produtivo e comercial
manutenção e a reposição das placas
região do entorno para criação da
da piscicultura com espécies
logomarca das Unidades
de sinalização das Unidades
nativas no entorno

Quadro 4.8-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Externas por programas temáticos
PROGRAMAS TEMÁTICOS
Proteção e controle

AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS

37 , Gestionar junto aos órgãos
licenciadores e de infra-estrutura
rodoviária nos dois estados para o
direcionamento do projeto de
pavimentação das rodovias SC450 e
RS020sob os conceitos de estradaparque
37.1 Articular reuniões técnicas,
objetivando a incorporação no projeto
de pavimentação das rodovias de
critérios e conceitos relacionados a
conservação ambiental como:
pavimentação alternativa, sinalização
apropriada, definições de velocidade,
exclusão do tráfego de cargas tóxicas,
etc

Pesquisa e monitoramento

Integração Externa

Alternativas de desenvolvimento

Operacionalização

25.6 Sensibilizar e orientar
13.1 Criar temas, critérios e normas para piscicultores quanto aos riscos do
o concurso de criação da logomarca das cultivo de espécies exóticas e dos
Unidades
povoamentos nos ambientes
naturais

4.5Gestionar junto aos órgãos
competentes a colocação de placas
indicadoras ao longo das estradas de
acesso aos Parques

25.7 Apoiar iniciativas de
13.2 Divulgar o concurso para os
levantamento, cultivo e
municípios do entorno por meio de rádio,
comercialização de plantas
elaboração, colagem de cartazes e do
medicinais (fitoterápicos) no
Conselho Consultivo
entorno

5 Realizar parcerias com entidades,
instituições, comunidades organizadas,
empresas e atores sociais do entorno

25.8 Incentivar a implementação
14.Realizar campanha de esclarecimento de melhores práticas para as
e desincentivo de cultivo de espécies
atividades econômicas e/ou
vegetais exóticas
tradicionais já consolidadas do
entorno

5.1 Realizar parcerias para alternativas
de desenvolvimento econômico
compatível/amigável no entorno,
tradicionais ou não

15.Criar e implementar estratégia
25.9 Proceder a ações visando o
específica para comunicação social com
melhoramento do campo nativo
as comunidades do entorno

5.2. Realizar parcerias para o incentivo
e implementação de melhores práticas
para atividades econômicas e/ou
tradicioanis jáconsolidadas do entorno

16.Utilizar as rádios locais como
ferramenta de divulgação e educação e
informação ambiental dos Parques.

5.3. Realizar parcerias com o DER
25.10 Manejar os rebanhos (bovino
(Departamento de Estradas de
e ovino) e proceder a outras
Rodagem) de SC e RS, para o
medidas objetivando evitar a
desenvolvimento rodoviário adequado
predação por animais silvestres
do entorno

25.11 Melhorar a produtividade,
17.Elaborar conteúdo para a construção
diversificando produtos e
da página das Unidades no site do
agregando valor na cadeia
IBAMA
produtiva da banana

5.4.Articular a implantação do conceito
de "estrada parque" para a rodovia
que liga Praia Grande/SC a Cambará
do Sul/RS e para o acesso Cambará
do Sul – Fortaleza

18. Identificar áreas, elaborar projetos e
implantar, através de parcerias, os
Centros Temáticos nas sedes dos
municípios de Jacinto Machado,
Cambará do Sul e Praia Grande

5.5. Realizar parcerias com
Universidades, Centros de pesquisa,
ONGs, etc, para a implementação de
atividades de interpretação e
educação ambiental no interior e
entorno dos Parques

25.12 Incentivar a utilização de
estufas de fumo a gás

26 Incentivar e apoiar a articulação
de assessoria técnica para
18.1 Elaborar conteúdo, definir mídias e
elaboração de projetos de
instalar exposição multimídia permanente
estruturação e adequação dos
em cada Centro Temático
atrativos turísticos do entorno das
Unidades

18.2 Implantar, em parceria, serviços e
equipamentos de apoio ao uso público
nos Centros Temáticos

27 Articular a integração de
roteiros e atividades turísticas e
culturais externas ao uso público
nos Parques

6 Formalizar parcerias para
fiscalização nos Parques, Zona de
Amortecimento e Corredores
Ecológicos

6.1 Formalizar parceria com a
Companhia de Polícia de Proteção
Ambiental (CPPA) de Santa Catarina

18.3 Realizar, quando couber, estudos
28Estimular a organização, o
6.2 Formalizar parceria com a Brigada
específicos para a concessão e licitação associativismo e o cooperativismo
Militar do Rio Grande do Sul
dos serviços
no entorno
19 Realizar parcerias para o
29 Promover, em parceria, a
desenvolvimento de projetos de
qualificação de serviços e produtos
educação ambiental nas comunidades do
no entorno
entorno das Unidades

19.1 Realizar parcerias com
universidades, possibilitando o estágio
para os estudantes

29.1 Realizar parceria com
assessoria técnica qualificada para
criar critérios de certificação de
serviços e produtos do entorno
compatíveis/amigáveis com as
Unidades

Quadro 4.8-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Externas por programas temáticos
PROGRAMAS TEMÁTICOS

AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS

Proteção e controle

Pesquisa e monitoramento

Integração Externa

Alternativas de desenvolvimento

19.2 Realizar parcerias com ONG’s,
iniciativa privada e instituições públicas
no intuito de trabalhar com pessoas
ligadas à área

29.2 Procurar referências já
existentes, como a lei que
estabelece os critérios para a
agricultura orgânica, etc

19.3 Realizar parcerias com rádios locais
dos municípios do entorno para
desenvolver programas de comunicação
com enfoque educativo-ambiental,
relacionado aos Parques

29.3 Criar, promover e divulgar
estratégia de certificação e/ou
reconhecimento sobre atividades
ambientalmente amigáveis,
incluindo a possibilidade de
estabelecer um selo dos Parques

20 Articular parcerias para produzir e
distribuir, materiais didático-ambientais
para as comunidades do entorno dos
Parques

29.4 Deve-se criar estratégia de
divulgação e marketing como
forma de ampliar a adesão à
certificação, para agregar valor aos
produtos

20.1 Desenvolver o conceito e o
conteúdo dos materiais didáticoambientais com foco nos atributos
cênicos e de biodiversidade das
Unidades e suas principais ameaças

30 Gestionar e incentivar junto às
prefeituras e iniciativa privada do
entorno a criação de um sistema
de transporte externo ligado aos
Parques, inclusive com transporte
interparques

20.2 Distribuir os materiais didáticoambientais nas escolas da rede de
ensino público do entorno dos Parques

31Gestionar junto ao Conselho
Consultivo do Parque a Criação de
instância executiva articuladora,
captadora e para integração com o
entorno e Corredores Ecológicos
adjacentes

21 Promover, em parceria, cursos de
capacitação para professores e
multiplicadores em educação ambiental
nas comunidades do entorno das
Unidades

31.1 Criar instância executiva
articuladora

32 Elaborar e implantar um plano
de investimentos, através de um
OSCIP, no entorno dos Parques,
integrado aos Subprogramas de
Relações Públicos e de
Alternativas de Desenvolvimento

Operacionalização

Espaços de
Intervenção

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Visitação

Trilha da Serra da Pedra/
Caminho do Convento

b.1.1) Realizar estudos
específicos de capacidade de
suporte da Trilha

Via Fortaleza

Transporte Interno

Estacionamento / Terminal de Transporte Interno (TTI)
Fortaleza

Portaria Fortaleza

Trilha do Cânion do Macuco

AEI Macuco
AEI Fortaleza

Integração Externa

Operacionalização

a.1) Firmar acordo com proprietários lindeiros para
permitir o acesso a AEI.
a.2) Elaborar e implantar projeto para construção do PIC
Macuco
a.2.1) Elaborar projeto e viabilizar o abastecimento de
energia para o adequado funcionamento do PIC;
a.3) Viabilizar a aquisição de equipamentos necessários
para a adequada operação do PIC Macuco
a.4) Implantar área de descanso e pequeno
estacionamento
a. 5) Implementar operacionalmete o PIC

PIC Macuco

Áreas
Estratégicas
Internas

Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos

b.1.2) Implementar o sistema de
operação da Trilha

c.1) Realizar estudos específicos
para definição do traçado e
equipamentos de segurança
c.1.1) Fazer estudo específico de
capacidade de suporte e
potencial de impactos levando
em conta tamanho de grupo,
tempo de realização, rotas
existentes e alternativas de
percurso

b.1) Elaborar e implantar projeto para implementação da
Trilha da Serra da Pedra
b.1.3) Instalar lixeira no início da Trilha da Serra da Pedra
b.1.4) Implantar sinalização na Trilha da Serra da Pedra
b.2) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

c.2) Implementar a Trilha do Cânion do Macuco
c.3) Estabelecer acordo com Sr. Zelindo Ronsani, para
possibilitar acesso/trânsito dos praticantes na
propriedade
c.4) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

a.1.3) Prever e implantar
passagem para pedestres e
ciclistas na portaria
a.2) Elaborar projeto e implantar
próximo ao ponto 3 a bilheteria
a.2.1) Implantar bilheteria
eletrônica para controle e
cobrança da entrada no Parque
a.7) Elaborar e aplicar formulário
de pesquisa do perfil e grau de
satisfação do visitante

a.1) Elaborar projeto e implantar próximo ao ponto 3 a
Portaria Fortaleza
a.1.4) Planejar o sistema de operação e destacar
funcionários, servidores conveniados e/ou terceirizados
ou consorciados para o adequado funcionamento dos
mesmos
a.2.2) Planejar o sistema de operação e destacar
funcionários, servidores conveniados e/ou terceirizados
ou consorciados para o adequado funcionamento dos
mesmos
a.3) Viabilizar e acompanhar a construção dos mesmos
a.4) Viabilizar o abastecimento de energia e a instalação
hidro-sanitária para a AEI.
a.5) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos
necessários para a operação da portaria e bilheteria
a.9) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação para implantação e operação da portaria e
bilheteria

b.1.8) Realizar estudo de
capacidade de suporte do
estacionamento

b.1.1) Prever e implantar um
bicicletário na área do
estacionamento
b.1.2) Prever local para aluguel
de bicicletas junto ao
estacionamento
b.5.2) Implementar, sob o regime
de concessão, sistema de aluguel
de bicicletas para os visitantes
b.5.3) A manutenção fica a cargo
do concessionário do serviço, sob
a supervisão da administração
dos Parques

b.1) Elaborar projeto para o estacionamento identificando
o local ideal, próximo ao ponto 4
b.1.3) Prever projeto paisagístico para o estacionamento
b.1.4) Avaliar sistema de drenagem e revestimento
adequados
b.1.5) Prever estacionamento com vagas para motos,
carros e ônibus
b.1.6) Prever passeio no estacionamento para acesso de
pedestres ao sistema de bilheteria e transporte interno
b.1.7) Prever área de estacionamento para os veículos do
transporte interno na área do estacionamento
b.2) Elaborar projeto para o Terminal de Transporte
Interno (TTI) identificando o local ideal, próximo ao ponto
4
b.3) Viabilizar e acompanhar a construção do
estacionamento e TTI.
b.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos
necessários para a operação do estacionamento e TTI.
b.5) Implantar a operação do estacionamento e TTI.
b.5.1) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação

c.1.1) Realizar estudos de
capacidade de suporte e de
aumento na demanda
c.1.2) Realizar estudos
específicos para a definição de
fonte energética alternativa dos
veículos

c.3) Implantar o sistema de
transporte circular interno
motorizado entre a Portaria
Fortaleza e o Centro de Apoio ao
Visitante

c.1) Elaborar projeto do Terminal de Transporte Interno
c.2) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

d.2.1) Realizar estudos
específicos, elaborar projeto e
implantar Mirante da Estrada

d.2.2) Elaborar projeto e implantar
bicicletário no Mirante da Estrada
(ponto 5) e na entrada do Circuito
da Pedra do Segredo
d.2.3) Realizar estudos
específicos, elaborar projeto e
implantar um terminal de
embarque e desembarque, um
bicicletário e uma área de
manobra junto ao Centro de Apoio
ao Visitante Fortaleza
d.3) Realizar estudos específicos
para concessão e licitação da
implantação e operação da trilha

d.1) Elaborar projeto para implantação da Via Fortaleza
d.2) Implantar a Via e estruturas complementares

a.1.1) Implantar um sistema
de cancela eletrônica para
controle de entrada de
veículos
a.1.2) Prever e implantar
saída para emergência e
serviços na portaria

a.6) Elaborar folheteria de
uso público da Área
Estratégica Interna Fortaleza
a.8) Elaborar e implantar
painel para interpretação de
áreas degradas

Espaços de
Intervenção

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Visitação

e.1) Implantar
temporariamente na área do
atual PIC a base de apoio da
brigada de prevenção e
combate a incêndios, da
fiscalização e da pesquisa e
manejo do Parque Nacional
da Serra Geral

Integração Externa

Operacionalização

Fazenda Fortaleza
Circuito da Pedra do Segredo

g.1) Realizar estudos
específicos, elaborar projeto e
implantar o Circuito da Pedra do
Segredo
g.1.2) Estabelecer a capacidade
de suporte do Circuito com
definição de indicadores
g.1.6) Estudar e implantar
traçado alternativo para o
retorno da Pedra do Segredo
g.3)Realizar estudos específicos,
elaborar e executar projeto de
recuperação das trilhas

g.1.5) Instalar escada para acesso
à plataforma que compõe o
Mirante da Pedra do Segredo
g.1.9) Instalar sinalização
orientadora e interpretativa ao
longo do Circuito da Pedra do
Segredo
g.1.10) Instalar estruturas de
segurança em toda a borda do
cânion

h.1.2) Estabelecer a capacidade
de suporte da Trilha com a
definição de indicadores
h.1.9) Elaborar estudo de
viabilidade técnica e econômica
e implantar a Ponte Suspensa
sobre o braço do cânion
Fortaleza
h.1.11) Estudar traçado e
implantar variantes 1 e 2 (pontos
15 e 17) para encurtar o
caminho para o Centro de Apoio
ao Visitante

h.1.3) Instalar sinalização
orientadora e interpretativa ao
longo da Trilha
h.1.4) Instalar estruturas de
proteção na borda do cânion por
toda a extensão da Trilha
h.1.5) Iplantar estruturas para
transposição dos trechos
acidentados e alagados
h.1.8) Instalar estrutura de
segurança no entorno imediato do
Mirante da Borda e nos mirantes
naturais (a serem identificados)
para o interior do cânion
h.1.7) Implantar área de descanso
afastada da borda do cânion
h.1.10) Implantar área de
descanso afastada da borda do

g.1.1) Definir do traçado ideal, aferindo a proposta
contemplada no presente Plano
g.1.3) Implantar ponte para travessia sobre o Rio Tigre
Preto
g.1.4) Implantar o Mirante da Pedra do Segredo através
de plataforma na base da Trilha de descida para a Pedra
do Segredo
g.1.7) Implantar o Mirante do Tigre Preto em estrutura
elevada e afastada da borda do cânion
g.1.8) Implantar o Mirante da Cachoeira em estrutura
elevada e afastada da borda do cânion
g.1.11) Instalar lixeiras no início e final do Circuito e
prever sistema de coleta regular do lixo
g.2) Manter a vegetação na frente dos mirantes do
Circuito aparada de forma a permitir a apreciação da
paisagem
g.4) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
g.5) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

h.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e
implantar a Trilha da Borda do Fortaleza
h.1.1) Definir o traçado ideal da trilha
h.1.6) Implantar Mirante da Borda em estrutura elevada e
afastada da borda do cânion próximo ao ponto 14
h.1.12) Instalar lixeiras no início e final da Trilha e prever
sistema de coleta regular do lixo
h.2) Manter a vegetação na frente dos mirantes aparada,
de forma a permitir a apreciação da passagem
h.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
h.4) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

i.1.3) Implantar um café
i.1.4) Implantar pequena loja

j.1.2) Instalar sinalização
interpretativa e orientadora ao
longo da trilha
j.1.3) Implantar estruturas para
transposição dos trechos
acidentados e alagados da trilha

j.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e
implantar a Trilha da Mata Nebular
j.1.1) Definir o traçado ideal da Trilha
j.1.5) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever
sistema de coleta regular do lixo
j.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
j.3) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

k.1.5) Instalar sinalização ao
longo da trilha
k.1.6) Implantar área de descanso
com bancos na região do Mirante
do Fortaleza

K.1.1) Definir o traçado ideal da Trilha até o Mirante do
Fortaleza e dos demais mirantes
k.1.3) Elaborar projeto e instalar estruturas de segurança
e equipamentos de apoio nos Mirantes e no entorno
imediato dos mesmos.
k.1.7) Instalar lixeiras somente no início e final da Trilha
que leva ao Mirante do Fortaleza e prever sistema de
coleta regular do lixo.
k.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
k.5) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

Trilha da Mata Nebular

i.2) Estudar a viabilidade do
visitante que tiver alugado
bicicletas devolvê-las no local,
retornando ao estacionamento
com o transporte interno

i.1) Elaborar projeto arquitetônico e implantar o Centro de
Apoio ao Visitante do Fortaleza levando em consideração
i.1.1) Implantar os serviços e equipamentos necessários
para o apoio ao uso público na região
i.1.2) Implantar a estrutura do Centro de Apoio
i.1.5) Implantar sala para a administração e primeiros
socorros
i.1.6) Implantar sistema de funcionamento
i.3) Realizar estudos específicos para a concessão e
licitação dos serviços e/ou da implantação do Centro

j.1.4) Estabelecer a capacidade
de suporte da trilha com a
definição de indicadores

Trilha do Mirante do Fortaleza

Centro de Apoio ao Visitante do
Fortaleza

f.1) Solucionar a questão fundiária da área, seguindo as
diretrizes das Ações Gerenciais Gerais relacionadas a
questão
f.2) Avaliar a estrutura e elaborar projeto para a futura
instalação da brigada de controle e combate a incêndios,
suporte para fiscalização, pesquisa e monitoramento do
Parque Nacional da Serra Geral

Trilha da Borda do Fortaleza

e.2) Após a incorporação da sede da Fazenda Fortaleza
e adaptação das estruturas já existentes nesta área,
desativar, demolir e recuperar a área do atual PIC

k.1) Realizar estudos
específicos, elaborar projeto e
implantar a Trilha do Mirante do
Fortaleza
k.1.2) Estabelecer a capacidade
de suporte com a definição de
indicadores
k.2) Realizar estudos
específicos, elaborar e executar
projeto de recuperação da trilha

Trilha do Cânion
Fortaleza

AEI Fortaleza

PIC Fortaleza

Áreas
Estratégicas
Internas

Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos

l.1) Realizar estudos específicos
para a definição de traçado e
equipamentos de segurança
l.1.1) Fazer estudo específico de
capacidade de suporte e
potencial de impactos

k.1.4) Elaborar conteúdo e
instalar painéis
interpretativos na Trilha do
Mirante
k.4) Elaborar programa de
visitação noturna guiada
para interpretação do
firmamento e observação de
aspectos astronômicos

l.2) Implementar a Trilha do Cânion Fortaleza.
l.3) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

Espaços de
Intervenção

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção/manejo

Educação Ambental

PIC Tigre Preto
Estrada de
Serviços do
Malacara

Integração Externa

Operacionalização

m.1.4) Implantar estruturas e/ou
prever ações específicas para
transposição dos trechos
acidentados da trilha
m.1.5) Implantar área de
descanso com bancos em local
ideal próximo ao ponto 29
m.1.7) A Trilha deverá ser fechada
2h antes do horário de
funcionamento do Parque.
m.1.8) O percurso na Trilha
deverá ser auto-guiado.

m.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e
implementar a Trilha do Tigre Preto.
m1.1) Definir o traçado ideal da trilha
m.1.6) Instalar lixeiras no início da Trilha e prever sistema
de coleta regular do lixo
m.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
m.3) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

n.4) Implantar serviços e
equipamentos de apoio a visitação
no PIC

n.1) Elaborar e implantar projeto de construção do PIC.
n.2) Elaborar projeto e viabilizar o abastecimento de
energia para o adequado funcionamento do PIC.
n.3) Viabilizar a aquisição de equipamentos e
infraestrutura necessários para a adequada operação do
PIC Macuco
n.5) Planejar o sistema de operação e destacar
funcionários e/ou servidores conveniados para o
adequado funcionamento do PIC

o.3) Viabilizar e acompanhar a instalação do Portal do
Tigre Preto
o.4) Planejar o sistema de operação com funcionários
e/ou servidores conveniados do PIC Tigre Preto para o
adequado funcionamento do Portal do Tigre Preto

o.1) Realizar estudos específicos o.2) Elaborar e instalar placa
para definição do local ideal
informa

a.3) Utilizar a estrada como
via de acesso e apoio para as
estratégias de fiscalização e
proteção e ações de manejo
e/ou monitoramento dos
Parques

a.1) Realizar a regularização fundiária da área cortada
pela estrada.
a.2) Analisar a viabilidade de uso da Estrada de Serviços
do Malacara
a.4) Realizar manutenção periódica da estrada, quando
considerado estritamente necessário
b.1) Realizar a regularização fundiária das propriedades
cortadas pela trilha do Malacara
b.2) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e
implantar a trilha do Malacara
b.2.1) Definir do traçado ideal da Trilha,
b.2.7) Instalar lixeiras no início e final da Trilha e prever
sistema de coleta regular do lixo
b.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
b.4) Estabelecer, de acordo com estudos realizados,
sistema de operação da Trilha
b.5) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

c.1.4) Instalar sinalização
orientadora e interpretativa ao
longo da Trilha

c.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e
implantar a Trilha da Borda
c.1.1) Definir o traçado ideal da Trilha
c.1.3) Implantar duas áreas para o camping selvagem na
Trilha da Travessia da Borda
c.1.5) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever
sistema de coleta regular do lixo.
c.2) Estabelecer, de acordo com estudos realizados,
sistema de operação da trilha
c.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos.
c.4) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

Trilha da Travessia da Borda

b.2.2) Estabelecer a capacidade
de suporte da trilha com a
definição de indicadores

b.2.3) Instalar sinalização
orientadora e interpretativa ao
longo da trilha
b.2.4) Instalar estruturas de
proteção na borda do cânion nos
pontos onde houver mirantes
naturais.
b.2.5) Implantar estruturas para
transposição dos trechos
acidentados e alagados da Trilha
b.2.6) Implantar área de descanso
com bancos e afastada da borda

c.1.2) Estabelecer a capacidade
de suporte com a definição de
indicadores

Trilha dos cânions Índios
Coroados e Molha Coco

Trilha do Malacara

Visitação

d.1) Realizar estudos específicos
para a definição de traçados, de
equipamentos de segurança e
implantação das trilhas
d.1.1) Fazer estudo específico de
capacidade de suporte e
potencial de impactos levando
em conta tamanho de grupo,
tempo de realização, rotas
existentes e alternativas de
percurso

d.2) Implantar as trilhas
d.3) Estabelecer acordo com o proprietário lindeiro a
saída do canionismo para possibilitar acesso/trânsito dos
praticantes na propriedade
d.4) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

Trilha do cânion
Malacara

AEI Borda dos Cânions

Pesquisa e monitoramento

m.1.3) Elaborar conteúdo,
m.1.2) Estabelecer a capacidade
instalar painéis
de suporte com definição de
interpretativos e sinalização
indicadores
orientadora na Trilha

Portal do Tigre Preto

AEI Fortaleza

Trilha do Tigre Preto

Áreas
Estratégicas
Internas

Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos

e.1) Realizar estudos específicos
para a definição de traçado e
equipamentos de segurança
e.1.1) Fazer estudo específico de
capacidade de suporte e
potencial de impactos

e.2) Implantar as trilha.
e.3) Estabelecer acordo com o proprietário lindeiro a
saída do canionismo para possibilitar acesso/trânsito dos
praticantes na propriedade
e.4) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Visitação

Trilha das Piscinas do
Malacara

Operacionalização

f.1.5) Implementação de um sistema de avaliação e
manejo de impactos;
f.1.6) Definição de um sistema de operação integrado às
Trilhas da Travessia da Borda e do Malacara
f.2) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

g.3) Promover junto com os
parceiros estabelecidos e
outras instituições locais
g.1.1) Estabelecer a capacidade (escolas e associações de
de suporte da trilha com a
moradores, por exemplo)
definição de indicadores para
campanhas ou mutirões
monitoramento
periódicos de limpeza do
leito do rio, no traçado e à
jusante do início da Trilha
das Piscinas do Malacara

g.1.2) Instalar sinalização
orientadora e interpretativa ao
longo da trilha.

g.1.3) Analisar a viabilidade de
implantar um sistema de
controle por meio de parcerias
com empreendimentos e/ou
associações locais

g.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e
implantar a trilha das Piscinas do Malacara
g.1.4) Instalar lixeiras no início da Trilha e prever sistema
de coleta regular do lixo
g.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
g.4) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha
a.1) Elaborar e implantar projeto arquitetônico para
construção/ampliação/adequação da edificação do atual
PIC
a.1.1) Identificar no local, próximo ao ponto 47, a locação
das novas estruturas
a.1.2)Construir garagem para veículos e depósito de
equipamentos;
a.1.3) Ampliação/adequação do escritório para comportar
atividades da administração, equipe de fiscalização e de
prevenção e combate a incêndios, controle e
monitoramento
a.1.4) Ampliação do alojamento, cozinha e banheiros
para a nova demanda de serviços que o PIC irá receber
a.2) Viabilizar e acompanhar a construção
a.3) Viabilizar a aquisição de equipamentos e mobiliário
necessário para a operação de todas as estruturas
a.4) Planejar o sistema de operação integrada das
atividades que ocupem o espaço físico do PIC
a.5) Realizar estudos específicos para inclusão da
construção/ampliação/adequação do PIC como
contrapartida nos contratos de concessão

Casa dos Saberes e Fazeres Morro Agudo

b.7) Implantar portal, com
portão, como marco do limite
do Parque e controle de
circulação dos usuários

Trilha do Morro Agudo

c.1.5) Instalar uma porteira no
ponto 46 visando impedir o
acesso de visitantes para a
estrada variante
c.5) Instalar em caráter
temporário uma barreira no
ponto 43 visando interromper
o fluxo de automóveis na
estrada e permitir apenas o
acesso às propriedades ainda
não indenizadas

Casa das Macieiras

AEI Morro Agudo

Integração Externa

f.1) Realizar estudo específico,
em parceria com a ACASERGE
e/ou outras entidades
congêneres, para avaliar a
viabilidade de utilização e
implementar a Trilha do
Malacara Superior
f.1.1) Definição do estado atual
de conservação da Trilha
f.1.2) Avaliação da
suscetibilidade a processos
erosivos
f.1.3) Identificação de um
possível traçado ideal
f.1.4) Realização do estudo da
capacidade de suporte com a
definição de indicadores

Trilha do Malacara Superior

Espaços de
Intervenção

PROGRAMAS TEMÁTICOS

PIC Morro Agudo

AEI Borda dos Cânions

Áreas
Estratégicas
Internas

Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos

c.1.2) Elaborar conteúdo e
instalar sinalização
orientadora e interpretativa
ao longo da trilha.

b.2) Implantar os seguintes
serviços de apoio aos visitantes:
área para produção e venda de
produtos artesanais, café,
sanitários, área de
estacionamento e aluguel de
bicicletas
b.2.1) Implantar área para
produção e venda de produtos
artesanais.
b.2.2) Implantar café e sanitários
b.2.3) Implantar estacionamento
baseado na capacidade suporte
da AEI.
b.2.4) Implantar sistema de
aluguel de bicicletas
b.3) Desenvolver projeto
paisagístico com espécies nativas
para a área, em especial, do
estacionamento

b.1) Elaborar e implantar projeto para a adequação e
restauração das estruturas da Casa de Saberes e
Fazeres Morro Agudo
b.1.1 A revitalização e reforma das edificações
b.1.2 A instalação de equipamentos de apoio a visitação
como painéis informativos e interpretativos e bancos e
mesas para descanso
b.4) Viabilizar a adequação e restauração das estruturas
como contrapartida nos contratos de concessão ou por
meio de parcerias
b.5) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha
b.6) Desativar a Capela depois de construída e
implementada uma semelhante na AEE específica

c.1.3) Implantar serviço de
transporte para idosos até a Casa
das Macieiras e mirante do
Banhado Grande
c.1.4) Implantar área de descanso
com bancos no ponto 45 junto ao
mirante

c.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e
implantar a Trilha do Morro Agudo
c.1.1) Definir o local ideal, próximo ao ponto 45, e
implantar o Mirante do Banhado Grande
c.1.6) Instalar lixeiras no início e final da trilha e prever
sistema de coleta regular do lixo
c.2) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha
c.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos.
c.4) Estabelecer, de acordo com estudos realizados,
sistema de operação da Trilha
c.6) Gestionar junto a prefeitura de Cambará do Sul o
fechamento da estrada Morro Agudo / Azulega
d.1) Executar análise de viabilidade e projeto de
restauração e integração da Casa das Macieiras ao
programa de uso público desta AEI
d.2) Elaborar e executar projeto da restauração da Casa
das Macieiras
d.2.1) Implantar os serviços e equipamentos necessários
para o apoio ao uso público na Casa
d.2.2) Desenvolver projeto paisagístico de acordo com o
cenário natural
d.2.3) Instalar lixeiras no junto aos bancos e mesas da
Casa das Macieiras e prever sistema de coleta regular do
lixo.
d.3) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Visitação

e.1) Adquirir e implantar o
Portão Camisas
e.3) Instalar melhorias junto à
torre, especificadas no Plano
de Prevenção e Combate a
Incêndios

Integração Externa

Operacionalização

g.1) Gerir junto ao DNER e tomar as medidas previstas
em leis para autorizar a implantação do Portal na RS
429, junto ao ponto 52
g.2) Elaborar projeto, adquirir e implantar Portal com
placa informativa, próximo ao ponto 52
g.3) Realizar estudos específicos para inclusão da
aquisição e implantação do Portal como contrapartida
nos contratos de concessão e/ou como medida
compensatório da futura pavimentação da RS 429

Futura Residência do Chefe

f.1) Realizar a regularização fundiária da área cortada
pela estrada
f.2) Realizar a desativação e demolição das estruturas,
após a regularização fundiária das propriedades, que
forem consideradas desnecessárias para a unidade
f.3) Utilizar a estrada para a fins de proteção, manejo,
pesquisa e monitoramento.
f.4) Realizar manutenção periódica da estrada, quando
considerada estritamente necessária

h.1) Realizar a regularização fundiária da área
h.2) Realizar estudos específicos para avaliar a
necessidade de adequação (restauração e/ou reforma) da
casa de modo a atender as necessidades básicas de
moradia do chefe das Unidades.
h.3) Elaborar projeto e implementar a adequação da
futura residência do chefe, com base nos estudos
específicos realizados.
h.4) Realizar estudos específicos para inclusão da
adequação da futura residência do chefe como
contrapartida nos contratos de concessão

Portaria e Bilheteria Gralha Azul

Estrada das Taipas

e.2) Articular junto a prefeitura de Cambará do Sul o
fechamento da estrada Morro Agudo/Azulega

Portal Cambará-Praia
Grande

Portão Camisas
Espaços de
e Torre de
Intervenção
Incêndio

PROGRAMAS TEMÁTICOS

a.1.3) Prever e implantar
passagem para pedestres e
ciclistas na portaria

a.1.2) Prever e implantar saída para emergência e
serviços na portaria
a.1.4) Planejar o sistema de operação e destacar
funcionários, servidores conveniados e/ou terceirizados
ou consorciados para o adequado funcionamento dos
mesmos
a.2) Elaborar projeto e implantar próximo ao ponto 53
(atual portaria) a bilheteria
a.2.2) Planejar o sistema de operação e destacar
funcionários, servidores conveniados e/ou terceirizados
ou consorciados para o adequado funcionamento dos
mesmos
a.3) Viabilizar e acompanhar a adequação e construção
dos mesmos
a.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos
necessários para a operação da portaria e bilheteria.
a.7) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação para implantação e operação da portaria e
bilheteria

b.1.1) Prever e implantar um
bicicletário na área do
estacionamento.
b.1.2) Prever local para aluguel
de bicicletas junto ao
estacionamento.
b.4.2) Implementar, sob o regime
de concessão, sistema de aluguel
de bicicletas para os visitantes

b.1) Elaborar projeto e implantar, sob sistema de
concessão, estacionamento para motos, carros e ônibus
no ponto 54
b.1.3) Prever projeto paisagístico para o estacionamento.
b.1.4) Avaliar sistema de drenagem e revestimento
adequados
b.1.5) Prever estacionamento com vagas para motos,
carros e ônibus.
b.1.6) Prever passeio no estacionamento para acesso de
pedestres ao sistema de bilheteria e transporte interno.
b.1.7) Prever área de estacionamento para os veículos do
transporte interno na área do estacionamento.
b.3) Viabilizar e acompanhar a construção do
estacionamento e TTI.
b.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos
necessários para a operação do estacionamento e TTI
b.5) Implantar a operação do estacionamento e TTI.
b.5.1) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação do estacionamento e
TTI
b.5.3) A manutenção fica a cargo do concessionário do
serviço, sob a supervisão da chefia dos Parques.

Estacionamento e Terminal de Transporte Interno Gralha Azul

AEI Itaimbezinho

AEI Morro Agudo

Áreas
Estratégicas
Internas

Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos

a.1) Elaborar projeto e
implantar a reforma da atual
Portaria Gralha Azul
a.1.1) Implantar um sistema
de cancela eletrônica para
controle de veículos
a.2.1) Implantar bilheteria
eletrônica para controle e
cobrança da entrada no
Parque

a.5) Elaborar folheteria de
a.6) Elaborar e aplicar formulário
uso público da Área
de pesquisa sobre o perfil e grau
Estratégica Interna
de satisfação do visitante
Itaimbezinho.

b.1.8) Realizar estudo de
capacidade de suporte do
estacionamento

Espaços de
Intervenção

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

c.1) Realizar estudos de
capacidade de suporte e de
aumento na demanda para a
definição da capacidade e
tamanho ideal dos veículos de
transporte
c.2) Realizar estudos específicos
para a definição de fonte
energética alternativa dos
veículos
c.3) Realizar estudos para definir
horários específicos de saída do
transporte interno nos terminais
c.5) Realizar estudos específicos
para a definição da necessidade
e do material alternativo para a
pavimentação e implantação do
trecho Centro de Visitantes –
Centro de Apoio do Cotovelo

Visitação

c.6) Elaborar e implantar projeto
para ciclovia e passeio paralelos
a via existente

Trilha da Mula

e.1) Realizar estudos
específicos, elaborar projeto e
implantar a Trilha da Mula
e.1.2) Estabelecer capacidade de
suporte com definição de
indicadores

Trilha de Dossel das Araucárias

f.1) Realizar estudos específicos,
elaborar e executar projeto para
implantação da Trilha do Dossel
das Araucárias.
f.1.1) Analisar a viabilidade
técnica de implantação da
estrutura suspensa.
f.1.2) Definir sistema e materiais
necessários para a implantação
da estrutura suspensa
f.1.5) Estabelecer a capacidade
de suporte com determinação de
indicadores
f.2) Implementar sistema de
avaliação e manejo de impactos
e de minimização de riscos em
relação aos usuários da Trilha

Trilha do Vértice

AEI Itaimbezinho

Integração Externa

Operacionalização

c.4) Implantar, sob sistema de concessão, sistema de
transporte circular interno motorizado entre Portaria
Gralha Azul, Centro de Visitantes e Centro de Apoio do
Cotovelo
c.7) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação do sistema de
transporte interno

d.1) Elaborar e executar projeto para readequação e
ampliação da Área de Apoio Lava Pratos de modo a
atender a demanda de funcionários estabelecida neste
documento
d.2) Dotar a área de equipamentos e materiais
necessários ao seu funcionamento adequado
d.3) Elaborar sistema de utilização da área com
diferentes turnos, de modo a não ultrapassar sua
capacidade
d.4) Elaborar e executar projeto paisagístico para isolar
visualmente a Área de Apoio Lava Pratos.

Área de Apoio Lava Pratos

Sistema de Transporte Interno

Áreas
Estratégicas
Internas

Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos

f.1.4) Definir temáticas e
materiais e equipamentos
necessários para a
interpretação, sinalização e
orientação dos usuários da
trilha

e.1.3) Instalar sinalização
orientadora e interpretativa na
Trilha da Mula
e.1.4) Instalar estruturas e
equipamentos de apoio e
segurança aos visitantes e
ambiente.

e.1.1) Definir o traçado ideal da Trilha considerando a
orientação apresentada
e.1.5) Instalar lixeiras no início e final da Trilha e prever
sistema de coleta regular do lixo
e.1.6) Implantar sistema de funcionamento da trilha
e.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos.
e.3) Realizar estudo específico para concessão e licitação
da implantação e operação da trilha

f.1.6) Instalar lixeiras no início e
final da Trilha e prever sistema de
coleta regular do lixo.

f.1.3) Definir o traçado ideal da trilha
f.1.7) Implantar sistema de funcionamento da trilha.
f.3) Realizar estudo específico para concessão e licitação
da implantação e operação da trilha

g.1.2) Instalar estruturas de
segurança ao longo da borda do
cânion nos trechos da trilha, após
o Mirante do Vértice
g.1.4) Instalar sinalização
orientadora e interpretativa ao
longo da trilha e nos mirantes.
g.1.5) Instalar bancos para
descanso ao final da Trilha do
Vértice.
g.2) Manter a vegetação na frente
dos mirantes já construídos
aparada, de forma a permitir a
apreciação da paisagem

g.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar
projeto para readequação da Trilha do Vértice
g.1.1) Definir e demarcar o traçado ideal da Trilha após o
Mirante do Vértice
g.1.3) Implantar mirante em estrutura elevada e afastada
da borda do Itaimbezinho no local do segundo mirante
natural da Cachoeira.
g.1.6) Revisar e substituir, se necessário, as lixeiras do
início e instalar novas no final da trilha, bem como prever
sistema de coleta regular do lixo.
g.1.7) Implantar sistema de funcionamento da trilha.
g.3) Elaborar projeto e adequar as estruturas de
contenção e o sistema de drenagem na região do vértice
do Itaimbezinho
g.4) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
g.5) Realizar estudo específico para concessão e licitação
da implantação e operação da trilha

Espaços de
Intervenção

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Operacionalização

h.1) Elaborar e executar projeto para readequação do
Centro de Visitantes
h.1.7) O andar superior será destinado a administração e
área técnica de monitoramento, pesquisa e visitação;
h.1.8) Instalar pequena copa
h.2) Elaborar e executar projeto para readequação da
Cabana
h.5) Readequar o paisagismo utilizando espécies nativas
e com potencial para interpretação ambiental
h.6) Implantar terminal de embarque e desembarque para
integração ao sistema interno de transporte
h.7) Realizar estudos específicos para licitação e
concessão dos serviços oferecidos no CV

i.1) Elaborar e implantar projeto para o Centro de Apoio
ao Visitante Cotovelo
i.1.4) Implantar Terminal de Transporte Interno do Centro
de Apoio;
j.1.6) Desenvolver projeto paisagístico com espécies
nativas e com potencial para interpretação ambiental.
j.2) Realizar estudos específicos para licitação e
concessão dos serviços oferecidos no Centro de Apoio

j.1.2) Planejar e estruturar a
passagem de pedestres e ciclistas
j.1.4) Prever o
pelo trecho CV-Centro de Apoio
desenvolvimento conceitual e
j.1.3) Implantar e estruturas de
a instalação de placas e
segurança no trecho da Trilha do
j.1.7) Estabelecer a capacidade painéis para informação
Cotovelo ao longo da borda do
interpretativa, sinalizadora e
de suporte com a definição de
cânion
indicadores para monitoramento orientadora na Trilha do
j.3) Manter a vegetação na frente
Cotovelo e no trecho de
dos Mirantes do Cotovelo e
acesso CV – Centro de Apoio
Elevado aparada, de forma a
do Cotovelo
permitir a apreciação da
paisagem.

j.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar
projeto para implantação e readequação da Trilha do
Cotovelo e dos mirantes e equipamentos de segurança.
j.1.1) Implantar a pavimentação e o sistema de drenagem
adequado no trecho Centro de Visitantes – Centro de
Apoio do Cotovelo
j.1.5) Definir e demarcar o traçado ideal da Trilha a partir
do final do traçado atual até o Mirante Elevado, e deste
até a Trilha Vertical.
j.1.6) Elaborar projeto e Implantar Mirante Elevado
j.1.8) Instalar lixeiras no início e final da Trilha e prever
um sistema de coleta regular do lixo.
j.2) Implantar sistema de funcionamento.
j.4) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
j.5) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

Centro de Apoio ao
Visitante do Cotovelo
Trilha do Cotovelo

Integração Externa

i.1.1) Implantar uma pequena loja
de suvenires
i.1.2) Implantar pequeno café e
sanitários públicos
i.1.3) Implantar painéis, placas e
maquete.
i.1.5) Área de descanso.

Trilha Vertical
Trilha de
Observação de
Aves/ Birdwatching
Trilha do Rio do Boi
PIC Rio do Boi

AEI Itaimbezinho

Visitação

h.1.1) Adaptação da escada para
pessoas portadoras de deficiência
h.1.2) Definição de trajeto com
fluxo unidirecional de visitantes na
sala de exposição
h.1.3) No andar térreo área para
recepção de visitantes, adaptação
de pequena estrutura para
recepção e controle de visitantes
h.1.4) ainda no andar térre
h.2.1) Definir e implantar
revitalização da sala para
uma sala de uso múltiplo
exposições pernamente e
para as atividades de
temporária e guarda de acervo
educação e interpretação
h.1.5) Implantação do café
ambiental
colonial com construção de
h.2.2.) Definir e implantar
banheiros para atendimento aos
uma sala para os
usuários do café colonial
educadores ambientais, com
h.1.6) Readequação dos
equipamentos/materiais para
sanitários públicosmudando o
atividades didáticas
acesso para o lado externo do CV
interativas e de orientação
h.1.9) No andar inferior instalar
duas salas para lojas de suvenires
e duas salas para concessionários
e condutores
h.3) Fazer melhoramentos na área
de piquenique.
h.4) Elaborar e executar projeto de
organização espacial das áreas de
entorno do CV, estabelecendo os
diversos tipos de fluxos

Centro de Visitantes Paradouro

Áreas
Estratégicas
Internas

Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos

l.1.3) Estabelecer a capacidade
suporte da trilha com definição
de indicadores

m.1.3) Estabelecer a capacidade
de suporte da trilha com a
definição de indicadores

k.1.7) Definir temáticas e
materiais e equipamentos
necessários para a
interpretação e orientação
para os usuários da Trilha
Vertical.

k.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar
projeto para implantação da Trilha Vertical.
k.1.1) Definir o traçado ideal da Trilha Vertical
k.1.2) Definir as estruturas e materiais necessários para a
implantação da Trilha Vertical com segurança dos
visitantes
k.1.3) Definir fonte energética adequada com relação a
aspectos ambientais, econômicos e de segurança.
k.1.4) Realizar análise de viabilidade técnica, financeira e
ambiental para implantar a Trilha Vertical
k.1.5) Elaborar projeto e implantar via de acesso para uso
restrito de pessoas portadoras de deficiência, idosos e
pessoal da manutenção
k.1.6) Definir a capacidade de suporte da Trilha, levando
em conta tamanho de grupo, tempo de realização do
percurso e número de grupos por dia
k.2) Estabelecer o adequado sistema de operação de
Trilha.
k.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos e de minimização de riscos em relação aos
usuários da Trilha.
k.4) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

l.1.2) Definir temáticas e
materiais e equipamentos
l.2) Estabelecer sistema de
necessários de interpretação
operação de Trilha
e orientação para os
usuários da trilha.

l.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar
projeto para implantar a Trilha de Observação de Aves.
l.1.1) Definir o traçado ideal da Trilha
l.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos
l.4) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

m.1.4) Implantação de área de
descanso com bancos
m.1.5) Instalação de sinalização
orientadora e interpretativa na
Trilha do Rio do Boi.

m.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar
projeto para implantação ou readequação da Trilha do
Rio do Boi
m.1.1) Redefinição do traçado ideal da Trilha do Rio do
Boi.
m.1.2) Definição de estrutura e materiais necessários
para a implantação da trilha.
m.1.6) Instalação de lixeiras no início da trilha, com
sistema de coleta regular do lixo.
m.1.7) Implantar sistema de funcionamento da trilha.
m.2).Implementar sistema de avaliação e manejo de
impactos.
m.3) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação e operação da trilha

n.1.3) Implantação de painéis
interpretativos e informativos dos
atrativos e bancos e mesas para
descanso e piqueniques

n.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar
projeto para readequação e/ou ampliação da
infraestrutura do PIC Rio do Boi.
n.1.1) Instalação de banheiro público no PIC Rio do Boi
n.1.2) Ampliação do estacionamento do PIC Rio do Boi.
n.2) Planejar o sistema de operação e destacar
funcionários e/ou servidores conveniados para o
adequado funcionamento do PIC.

Torres
de
Incêndio

Integração Externa

Operacionalização

o.1) Realizar estudos específicos para definição do local
ideal
o.3) Viabilizar a acompanhar a instalação do Portal do
Rio do Boi, com portão e da placa informativa
o.4) Planejar o sistema de operação e destacar
servidores ou funcionários conveniados para o adequado
funcionamento do Portal do Rio do Boi.

a.1) Instalar melhorias e
procedimentos à torre

a.2) Efetuar manutenção semestral nas torres.

Casa de Pesquisadores
Guarita Faxinalzinho

Visitação

a.1) Realizar a regularização fundiária das propriedades
situadas na AEI e região limítrofe ao Banhado Grande.

b.1) Realizar estudos específicos
e elaborar projeto para
ampliação e adequação da
infraestrutura da Casa de
Pesquisadores

b.2) Identificar e articular
parcerias estratégicas com
universidades e centros de
b.3) Realizar estudos específicos para estabelecer
pesquisa para a ampliação e
sistema de operação/funcionamento da Casa de
adequação da infraestrutura e
Pesquisadores
a viabilização de materiais e
equipamentos para o
laboratório e o alojamento
c.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar
projeto para ampliação e adequação da infraestrutura da
Guarita Camisas
c.1.1) Adquirir e implantar materiais e equipamentos
necessários ao adequado funcionamento da Guarita
Camisas
c.2) Viabilizar a acompanhar a ampliação da
infraestrutura da Guarita.
c.3) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos e
materiais necessários para a operação da Guarita
c.4) Implantar o sistema de operação integrado e
destacar funcionários e/ou servidores conveniados para o
adequado funcionamento da Guarita.

a.4) Planejar o sistema de
operação considerando a
sazonalidade das atividades
conflitantes com o Parque
(caça, tráfego de gado e fogo)
e as ações integradas com o
PIC Mampituba

a.1) Realizar estudos específicos e elaborar projeto para
implantação da Guarita Faxinalzinho
a.1.1) Viabilizar a acompanhar a implantação da Guarita
a.1.2) Viabilizar a aquisição de equipamentos necessários
para a adequada operação da guarita
a.1.3) Elaborar projeto e viabilizar o abastecimento de
energia para o adequado funcionamento do PIC;
a.2) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos
e materiais necessários para a operação da guarita.
a.3) Destacar funcionários e/ou servidores conveniados
para o adequado funcionamento da Guarita

b.2) Planejar o sistema de
operação e destacar
funcionários e/ou servidores
conveniados para o adequado
funcionamento do PIC.

b.1) Viabilizar a aquisição de equipamentos
complementares para a operação do PIC

c.3) Planejar o sistema de
operação do portão.

Posto de Fiscalização da
Receita Estadual do Rio
Grande do Sul

Portão do
PIC Mampituba
Faxinalzinho

Educação Ambental

a.2) Realizar estudos específicos
para avaliar o potencial de
utilização das infra-estruturas
das propriedades regularizadas
como base de apoio para ações
ª5) Implementar estratégia de de proteção, pesquisa e
fiscalização e monitoramento monitoramento nesta AEI
a.3) Definir linhas prioritárias, e
na área específica do
incentivar a pesquisa científica
Banhado Grande
na área do Banhado Grande
a.4) Estabelecer e seguir
criterioso monitoramento das
pesquisas a serem realizadas no
Banhado Grande

a.1) Gestionar junto ao
Governo do Rio Grande do
Sul a desativação e relocação
do posto de fiscalização e
doação do prédio para o
PNSG
a.2) Incorporar o prédio do
posto de fiscalização, após a
relocação das atual função,
nos programas de proteção e
uso público

Antena de Rádio

AEI Faxinalzinho
AEI Serra do Faxinal

Pesquisa e monitoramento

o.2) Elaborar conteúdo da
placa informativa.

Guarita Camisas

AEI Camisas

Proteção/manejo

Portal do Rio do Boi

Espaços de
Intervenção

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Banhado Grande

AEI
Itaimbezinho

Áreas
Estratégicas
Internas

Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos

b.1) Adquirir material e
viabilizar a instalação de
portão e cercas de
isolamento/proteção da área
das antenas de rádio
b.2) Adquirir material e
viabilizar a instalação de
placa de informação junto à
cerca de isolamento/proteção

c.1) Realizar estudos específicos para definir local,
próximo ao ponto 75, para implantar o Portão
Faxinalzinho.
c.2) Viabilizar e acompanhar a implantação do Portão
Faxinalzinho após a regularização fundiária.

b.3) Estabelecer cronograma de coleta de dados e
manutenção

Mirante do Faxinal

Espaços de
Intervenção

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Mirante do Perau

AEI Serra do Faxinal

Áreas
Estratégicas
Internas

Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos

Proteção/manejo

Pesquisa e monitoramento

Educação Ambental

Visitação

Integração Externa

Operacionalização

c.1.4) Desenvolver conteúdo
e equipamentos para
informação e interpretação
ambiental a partir do Mirante.

c.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar
projeto para implantação do Mirante do Faxinal e
estacionamento.
c.1.1 Gestionar junto ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Rio Grande do Sul a incorporação do
mirante e estacionamento ao projeto de asfaltamento da
RS 429.
c.1.2) Definir local adequado próximo ao ponto 78.
c.1.3) instalar parapeito no Mirante e equipamentos de
segurança necessários
c.1.5) Instalar lixeiras e prever sistema regular de coleta
do lixo
c.2) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação do mirante
c.3) Manter a vegetação na frente do mirante aparada, de
forma a permitir a apreciação da paisagem.

d.1.4) Desenvolver conteúdo
e equipamentos para
informação e interpretação
ambiental a partir do Mirante.

d.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar
projeto para implantação do Mirante do Perau e
estacionamento
d.1.1) Gestionar junto ao Departamento de Estradas de
Rodagem de Santa Catarina a incorporação do mirante e
estacionamento ao projeto de asfaltamento da SC 450.
d.1.2) Definir local adequado próximo ao ponto 79.
d.1.3) Instalar o mirante e equipamentos de segurança
necessários.
d.1.5) Instalar lixeiras e prever sistema regular de coleta
do lixo.
d.2) Realizar estudos específicos para concessão e
licitação da implantação do mirante
d.3) Manter a vegetação na frente do mirante aparada, de
forma a permitir a apreciação da paisagem

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção e controle

a.2) Controlar ocupação da
baixa encosta por agricultura,
principalmente banana.
a.2.1) Dirigir fiscalização para
este foco como uma das
prioridades;
a.4) Controlar caça furtiva de
espécies cinegéticas da
Floresta Ombrófila Densa.
a.4.1) Dirigir fiscalização para
este foco como uma das
prioridades;

AEE Estrada da Serra da
Pedra

AEE do Tigre Preto

Áreas
Estratégicas
Externas

Quadro 4.8-4: Enquadramento das Áreas Estratégicas Externas por programas temáticos

Pesquisa e monitoramento

Integração Externa

Alternativas de desenvolvimento

Operacionalização

a.3) Recuperar áreas de alta
importância para
restabelecimento de
a.1) Estimular desenvolvimento de
conectividade biológica.
serviços e produtos de apoio ao Uso
a.3.1) Identificar áreas críticas
Público e ao turismo (pousadas,
de conectividade da Floresta
alimentação, transporte, guias).
Submontana;
a.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
a.4) Controlar caça furtiva de
a.3.2) Desenvolver projeto de
a.1.2) Estimular organização dos
espécies cinegéticas da Floresta
recuperação da conectividade
produtores/fornecedores ou
Ombrófila Densa.
na Floresta Submontana, onde
proprietários de terra, de forma a
a.4.2) Promover ações de
houver fragmentação completa
integrá-los ao sistema da OSCIP;
educação ambiental que valorizem
(se identificado);
a.1.3) Integrar os serviços de apoio
estas espécies.
a.3.3) Iniciar implantação de
oferecidos nesta A.E.E ao sistema
projetos de recuperação de
de Uso Público dos Parques,
conectividade (quando for o
inclusive quanto ao controle de
caso);
entrada e saída de visitantes.
a.3.4) Orientar ação da OSCIP
para estimular cooperação dos
proprietários de terras.

AEE Centro Temático da Mata Atlântica, em Jacinto Machado

c.1) Implantar o Centro
Temático da Mata Atlântica
c.1.1) Articular e firmar parceria
para o desenvolvimento do
projeto específico do Centro
Temático (design;
organizacional; conteúdo
temático, pedagógico e mídias;
tecnológico; sistemas de
informação e controle de fluxos
de visitação; complementares);
c.1.2) Firmar parceria com a
Prefeitura Municipal e/ou com
terceiros para a localização e
disponibilização de espaço
físico do Centro;
c.1.3) Captar recursos, através
da OSCIP, para a implantação
do Centro;
c.1.4) Realizar as implantações
física e operacional do Centro

AEE Malacara/Índios

b.1) Estimular uma rota turística
entre Jacinto Machado (sede) e
A.E.E. do Tigre Preto
b.1.1) Orientar atuação da OSCIP;
b.1.2) Buscar parcerias com a
Prefeitura Municipal da Jacinto
Machado e o órgão de turismo do
Estado de Santa Catarina.

d.3) Recuperar áreas de alta
importância para
restabelecimento de
conectividade biológica
d.3.1) Identificar áreas críticas
de conectividade da Floresta
Submontana;
d.3.2) Desenvolver projeto de
d.1) Estimular desenvolvimento de
recuperação da conectividade
serviços e produtos de apoio ao Uso
na Floresta Submontana, onde
Público e ao turismo (pousadas,
houver fragmentação completa
alimentação, transporte, guias).
(se identificado);
d.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
d.3.3)) Iniciar implantação de
d.1.2) Estimular organização dos
projetos de recuperação de
produtores/fornecedores ou
conectividade (quando for o
proprietários de terra, de forma a
caso);
integrá-los ao Sistema da Agência;
d.3.4) Orientar ação da OSCIP
d.1.3) Integrar os serviços de apoio
para estimular cooperação dos
oferecidos neste A.E.E. ao sistema
proprietários de terras.
de Uso Público dos Parques,
d.4) Disciplinar e controlar a
inclusive quanto ao controle de
ocupação do solo na porção
entrada e saída de visitantes.
mais próxima ao perímetro
urbano da cidade
d.4.1) Estimular e apoiar a
Prefeitura Municipal de Praia
Grande para o planejamento do
uso e ocupação do solo na
área, adequando-o à condição
de Zona de Amortecimento do
Parque.

d.2) Controlar ocupação da
baixa encosta por agricultura,
principalmente banana.
d.2.1) Dirigir fiscalização para
este foco como uma das
prioridades;

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção e controle

Pesquisa e monitoramento

Integração Externa

AEE Rio do Boi
AEE Serra do Faxinal

Alternativas de desenvolvimento

Operacionalização

e.1) Implantar o Centro
Temático da Serra Geral
e.1.1) Articular e firmar parceria
para o desenvolvimento do
projeto específico do Centro
Temático (design;
organizacional; conteúdo
temático, pedagógico e mídias;
tecnológico; sistemas de
informação e controle de fluxos
de visitação; complementares);
e.1.2) Firmar parceria com a
Prefeitura Municipal e/ou com
terceiros para a localização e
disponibilização de espaço
físico do Centro;
e.1.3) Captação de recursos,
através da OSCIP, para a
implantação do Centro;
e.1.4) Realizar a implantação
física e operação do Centro.

AEE Centro Temático da Serra Geral, em Praia Grande

Áreas
Estratégicas
Externas

Quadro 4.8-4: Enquadramento das Áreas Estratégicas Externas por programas temáticos

f.3) Recuperar áreas de alta
importância para
restabelecimento de
f.1) Estimular desenvolvimento de
conectividade biológica.
serviços e produtos de apoio ao Uso f.3.1) Identificar áreas críticas
Público e ao turismo (pousadas,
de conectividade da Floresta
alimentação, transporte. guias).
Submontana;
f.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
f.3.2) Desenvolver projeto de
f.1.2) Estimular organização dos
recuperação da conectividade
produtores/fornecedores ou
na Floresta Submontana, onde
proprietários de terra, de forma a
houver fragmentação completa
integrá-los ao Sistema da Agência; (se identificado);
f.1.3) Integrar os serviços de apoio f.3.3) Iniciar implantação de
oferecidos neste A.E.E. ao sistema projetos de recuperação de
de Uso Público dos Parques,
conectividade (quando for o
inclusive quanto ao controle de
caso);
entrada e saída de visitantes.
f.3.4) Orientar ação da
OSCIPpara estimular
cooperação dos proprietários de
terras.

f.2) Controlar ocupação da
baixa encosta por agricultura,
principalmente banana.
f.2.1) Dirigir fiscalização para
este foco como uma das
prioridades;

g.1) Estimular implantação de uma
rota interpretativa ambiental entre a
sede de Praia Grande e a divisa
entre os Estados de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul
g.1.1) Acompanhar processo de
licenciamento ambiental de projeto
existentes para obras de
intervenção na rodovia;
g.1.2) Articular parceria com o
órgão responsável por rodovias
estaduais em Santa Catarina,
assim como com o órgão
responsável por turismo, para
adequação do projeto aos
conceitos de Estrada-Parque;
g.1.3) Articular parceria com os
órgãos mencionados, para
implantar os equipamentos
interpretativos de apoio aos
visitantes e de
sinalização/orientação,compatíveis
e integrados ao conteúdo e roteiros
planejados para o Centro Temático
da Serra Geral;
g.1.4) Implantar e/ou orientar
implantação dos equipamentos.

g.2) Ordenar a ocupação do
solo ao longo da rota;
g.2.1) Articular parceria com a
Prefeitura Municipal e com o
órgão estadual de turismo,
buscando a definição de
diretrizes para a ocupação do
solo que resguardem os
aspectos cênicos naturais e
culturais;
g.2.2) Consolidar as diretrizes
de resguardo aos aspectos
cênicos na forma de
normatização complementar,
enquanto Zona de
Amortecimento, de acordo com
o que está preconizado na
legislação do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação.

AEE Rodovia Morro Agudo/Cambará do Sul

AEE Rodovia Entre-Parques

Áreas
Estratégicas
Externas

Quadro 4.8-4: Enquadramento das Áreas Estratégicas Externas por programas temáticos
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção e controle

Pesquisa e monitoramento

Integração Externa
h.1) Estimular implantação de uma
Estrada-Parque no trecho.
h.1.1) Acompanhar processo de
licenciamento ambiental de projeto
para obras de intervenção na
rodovia;
h.1.2) Articular parceria com o
órgão responsável por rodovias
estaduais no Rio Grande do Sul,
assim como com o órgão
responsável por turismo, para
adequação do projeto aos
conceitos de Estrada Parque;
h.1.3) Articular parceria com os
órgãos mencionados, para
implantar projeto de sinalização e
informação interpretativa de acordo
com o padrão definido para os
Parques, e integrado ao sistema de
Uso Público;
h.1.4) Orientar a implantação de
redutores e controladores de
velocidade, principalmente nos
locais de maior vulnerabilidade
para a fauna, de maior interesse
interpretativo ou contemplativo, e
de maior risco à segurança;
h.1.5) Orientar a implantação de
passagens de fauna nos pontos
mais importantes;
h.1.6) Implantar um portal de
entrada aos Parques.
i.1) Estimular implantação de uma
Estrada-Parque no trecho.
i.1.1) Acompanhar processo de
licenciamento ambiental do projeto
para obras de intervenção na
rodovia;
i.1.2) Articular parceria com o órgão
responsável por rodovias estaduais
no Rio Grande do Sul, assim como
com o órgão responsável por
turismo, para adequação do projeto
aos conceitos de Estrada Parque;
i.1.3) Articular parceria com os
órgãos mencionados, para
implantar projeto de sinalização e
informação interpretativa de acordo
com o padrão definido para os
Parques (conforme projeto
específico), e integrado ao sistema
de Uso Público;
i.1.4) Orientar a implantação de
redutores e controladores de
velocidade, principalmente nos
locais de maior vulnerabilidade
para a fauna, de maior interesse
interpretativo ou contemplativo, e
de maior risco à segurança;
i.1.5) Orientar a implantação de
passagens de fauna nos pontos
mais importantes;

Alternativas de desenvolvimento

Operacionalização

i.2) Ordenar a ocupação do solo
ao longo do trecho.
i.2.1) Articular parceria com a
Prefeitura Municipal e com o
órgão estadual de turismo,
buscando a definição de
diretrizes para a ocupação do
solo que resguardem os
aspectos cênicos naturais e
culturais;
i.2.2) Consolidar as diretrizes de
resguardo aos aspectos cênicos
na forma de normatização
complementar, enquanto Zona
de Amortecimento, de acordo
com o que está preconizado na
legislação do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação.

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção e controle

Pesquisa e monitoramento

Integração Externa

Alternativas de desenvolvimento

j.2) Identificar local, elaborar projeto
e viabilizar a implantação de uma
capela de dimensões semelhantes
a capela do Centro Comunitário
Morro Agudo.
j.2.1) Viabilizar a implantação da
capela, incluindo a aquisição de
local ideal e elaboração de projeto,
como contrapartida dos serviços de
apoio oferecidos neste A.E.E e/ou
através de articulação e incentivo
da OSCIP junto a parceiros locais;

j.1) Estimular desenvolvimento de
serviços e produtos de apoio ao Uso
Público e ao turismo (camping,
pousadas, alimentação, transporte,
guias condutores, passeios
eqüestres, aluguel de bicicletas,
estacionamento e outros).
j.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
j.1.2) Estimular organização dos
produtores/fornecedores ou
proprietários de terra, de forma a
integrá-los ao Sistema da Agência;
j.1.3) Integrar os serviços de apoio
oferecidos neste A.E.E. ao sistema
de Uso Público dos Parques,
inclusive quanto ao controle de
entrada e saída de visitantes.

AEE Estrada da Fortaleza

Operacionalização

k.1) Implantar o Centro
Temático Endemismos dos
Aparados.
k.1.1) Articular e firmar parceria
para o desenvolvimento do
projeto específico do Centro
Temático (design;
organizacional; conteúdo
temático, pedagógico e mídias;
tecnológico; sistemas de
informação e controle de fluxos
de visitação; complementares);
k.1.2) Firmar parceria com a
Prefeitura Municipal e/ou com
terceiros para a localização e
disponibilização de espaço
físico do Centro;
k.1.3) Captação de recursos,
através da OSCIP, para a
implantação do Centro;
k.1.4) Realizar a implantação
física e operação do Centro.

AEE Centro Temático Endemismos dos Aparados

AEE Morro Agudo

Áreas
Estratégicas
Externas

Quadro 4.8-4: Enquadramento das Áreas Estratégicas Externas por programas temáticos

l.1) Estimular implantação de uma
Estrada-Parque no trecho.
l.1.1) Articular parceria com o órgão
responsável por rodovias estaduais
no Rio Grande do Sul, assim como
com o órgão responsável por
turismo, para elaboração de projeto
de Estrada-Parque;
l.1.2) Articular parceria com os
órgãos mencionados, para
implantar projeto de sinalização e
informação interpretativa de acordo
com o padrão definido para os
Parques (conforme projeto
específico), e integrado ao sistema
de Uso Público;
l.1.3) Orientar a implantação de
passagens de fauna nos pontos
mais importantes;

l.2) Ordenar a ocupação do solo
ao longo da Estrada-Parque.
l.2.1) Articular parceria com a
Prefeitura Municipal e com o
órgão estadual de turismo e os
proprietários de terra, buscando
a definição de diretrizes para a
ocupação do solo que
resguardem os aspectos
cênicos naturais e culturais;
l.2.2) Consolidar as diretrizes de
resguardo aos aspectos cênicos
na forma de normatização
complementar, enquanto Zona
de Amortecimento, de acordo
com o que está preconizado na
legislação do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação.

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção e controle

Pesquisa e monitoramento

Integração Externa

AEE Ponto Avançado de Torres

AEE Vértice do Macuco

AEE Chegada da Fortaleza

Áreas
Estratégicas
Externas

Quadro 4.8-4: Enquadramento das Áreas Estratégicas Externas por programas temáticos

n.2) Controlar a manutenção
da paisagem natural (Campos
Nativos e Matinha Nebular).
n.2.1) Incluir dentre as
prioridades de fiscalização, o
foco sobre as normas gerais
da Zona de Amortecimento e
Corredor Ecológico dos
Campos Norte;
n.2.2) Realizar fiscalização
regular.

Alternativas de desenvolvimento

Operacionalização

m.1) Estimular desenvolvimento de
serviços e produtos de apoio ao Uso
Público e ao turismo (camping,
pousadas, alimentação, transporte,
guias, condutores, passeios
eqüestres, aluguel de bicicletas,
estacionamento e outros).
m.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
m.1.2) Estimular organização dos
produtores/fornecedores ou
proprietários de terra, de forma a
integrá-los ao Sistema da OSCIP;
m.1.3) Integrar os serviços de apoio
oferecidos neste A.E.E. ao sistema
de Uso Público dos Parques,
inclusive quanto ao controle de
entrada e saída de visitantes.

m.2) Estimular a manutenção /
recuperação dos Campos
Nativos.
m.2.1) Negociar com os
proprietários diretrizes para
ocupação e uso do solo, a
serem normatizadas
complementarmente, como
parte dos requisitos para
credenciamento aos benefícios
da atividade m.1;

n.1) Estimular implantação de uma
propriedade produtiva modelar para
a paisagem dos Aparados da Serra
Geral.
n.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
n.1.2) Articular parcerias e realizar
estudo de caso para
desenvolvimento de projeto;
n.1.3) Implantar projeto, em
parceria com um ou mais
proprietários;

o.1) Articular implantação do Ponto
Avançado de Torres.
o.1.1) Articular parceria com a
Prefeitura Municipal de Torres
(administradora do Parque da
Guarita) para implantação e
manutenção do equipamento;
o.1.2) Articular captação de
recursos para implantação física do
equipamento e produção de
material informativo;
o.1.3) Estabelecer, em parceria
com a Prefeitura de Torres ou
terceiros, um ou mais postos de
informações adicionais, conectados
com o Sistema de agendamento via
Centros Temáticos;

o.1.4) Produção e
disponibilização de material
informativo.

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção e controle

p.2) Implementar mecanismos
de controle e monitoramento
ambiental.
p.2.1) Fiscalizar cumprimento
da legislação ambiental;

q.4) Implementar mecanismos
de controle e monitoramento
ambiental.
q.4.1) Fiscalizar cumprimento
da legislação ambiental;

AEE da Baixa Encosta Norte

Pesquisa e monitoramento

Integração Externa

p.2) Implementar mecanismos de
controle e monitoramento ambiental.
p.2.2) Monitorar regularmente a
qualidade da água no rio Camisas e no
rio Faxinalzinho;
p.3) Avaliar, e se necessário
normatizar complementarmente,
medidas de restrição total ou parcial de
agrotóxicos.

Operacionalização

q.1) Estimular substituição de
práticas convencionais de agricultura
por melhores práticas, priorizando
integridade dos recursos hídricos e
das comunidades bióticas aquáticas.
q.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
q.1.2) Estimular organização dos
produtores ou proprietários de
Terras, de forma a integrá-los ao
Sistema da Agência;
q.1.3) Identificar e estimular produtos
cujo balanço sócio-econômico e
ambiental seja o mais positivo
possível;
q.2) Estimular manejo ecológico na
pecuária, mantendo os Campos
Nativos.
q.2.1) Priorizar atuação da OSCIP;
q.2.2) Articular parcerias técnicas
para avaliar e implantar as melhores
práticas de manejo dos rebanhos;
q.3) Estimular serviços ligados ao
turismo rural e de natureza.
q.3.1) Priorizar atuação da OSCIP;
q.3.2) Estimular organização dos
produtores/fornecedores ou
proprietários de terra, de forma a
integrá-los ao Sistema da Agência;

q.4) Implementar mecanismos de
controle e monitoramento ambiental.
q.4.2) monitorar regularmente a
qualidade da água no rio Camarinhas;
q.5) Avaliar, e se necessário
normatizar complementarmente,
medidas de restrição total ou parcial de
agrotóxicos.

r.1) Negociar incorporação da
área ao Parque
r.2) Promover recuperação da
área através da erradicação de
espécies exóticas;
s.1) Negociar com proprietários o
cronograma para o cumprimento da
normatização para as faixas
definidas;

s.2) Fiscalizar cumprimento da
normatização.

t.2) Fiscalizar cumprimento da
normatização.

u.2) Controlar ocupação da
baixa encosta por agricultura,
principalmente banana.
u.2.1) Dirigir fiscalização para
este foco como uma das
prioridades;
u.4) Controlar caça furtiva de
espécies cinegéticas da
Floresta Ombrófila Densa.
u.4.1) Dirigir fiscalização para
este foco como uma das
prioridades;

Alternativas de desenvolvimento

p.1) Estimular substituição de
práticas convencionais de agricultura
por melhores práticas, priorizando
integridade dos recursos hídricos e
das comunidades bióticas aquáticas.
p.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
p.1.2) Estimular organização dos
produtores ou proprietários de
Terras, de forma a integrá-los ao
Sistema da Agência;
p.1.3) Identificar e estimular produtos
cujo balanço sócio-econômico e
ambiental seja o mais positivo
possível;

r.3) Monitorar evolução da sucessão
vegetal e colonização por espécies da
fauna campestre.

AEE Pinus
Gleba Sul

AEE Pinus da
Fortaleza

AEE Enclave do
Malacara

AEE Bacia do Camarinhas

AEE Alto do Camisas

Áreas
Estratégicas
Externas

Quadro 4.8-4: Enquadramento das Áreas Estratégicas Externas por programas temáticos

t.1) Negociar com proprietários o
cronograma para o cumprimento da
normatização para as faixas
definidas;

u.3) Recuperar áreas de alta
importância para
restabelecimento de
conectividade biológica.
u.3.1) Identificar áreas críticas
u.1) Estimular o desenvolvimento de
de conectividade da Floresta
novos negócios ambientalmente
Submontana;
amigáveis e a adoção de melhores
u.3.2) Desenvolver projeto de
práticas nas atividades tradicionais,
u.4.2) Promover ações de
recuperação da conectividade
voltados para a manutenção da
educação ambiental que valorizem
na Floresta Submontana, onde
paisagem natural.
estas espécies
houver fragmentação completa
u.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
(se identificado);
u.1.2) Estimular organização dos
u.3.3) Iniciar implantação de
produtores/fornecedores ou
projetos de recuperação de
proprietários de terra, de forma a
conectividade (quando for o
integrá-los ao sistema da OSCIP;
caso);
u.3.4) Orientar ação da
OSCIPpara estimular
cooperação dos proprietários de
terras.

AEE Cânion das Pedras

AEE Cânion do Josafaz

AEE Vale do Mampituba

Áreas
Estratégicas
Externas

Quadro 4.8-4: Enquadramento das Áreas Estratégicas Externas por programas temáticos
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Proteção e controle

Pesquisa e monitoramento

v.4) Controlar caça furtiva de
espécies cinegéticas da Floresta
Ombrófila Densa.
v.4.2) Promover ações de
educação ambiental que valorizem
estas espécies.
v.5) Desenvolver programa de
Educação Ambiental e
envolvimento comunitário.
v.5.1) Promover campanhas e
atividades de resgate e valorização
cultural;
v.5.2) Desenvolver atividades de
monitoramento de fauna cinegética
envolvendo a comunidade,
estimulando e criando grupos
organizados.

v.2) Controlar ocupação da
baixa encosta por agricultura,
principalmente banana.
v.2.1) Dirigir fiscalização para
este foco como uma das
prioridades;
v.4) Controlar caça furtiva de
espécies cinegéticas da
Floresta Ombrófila Densa.
v.4.1) Dirigir fiscalização para
este foco como uma das
prioridades;

x.1) Controlar a caça furtiva.
x.1.1) Priorizar atuação da
OSCIP;

Integração Externa

x.2) Controlar desmatamentos
irregulares.
x.2.1) Priorizar atuação da OSCIP;
x.2.2) Monitorar cobertura vegetal
periodicamente através de fotografias
aéreas ou sobrevôos com
geoposicionamento.;
x.3) Monitorar presença das espécies
cinegéticas (aves e mamíferos) mais
importantes.
x.3.1) Realizar “surveys” anuais
buscando evidenciar a situação de
ocorrência de espécies como veadobororo, catetos, macucos, jacu-açús e
outras espécies relevantes sob
pressão de caça;
x.3.2) Estimular envolvimento das
comunidades locais no monitoramento
de ocorrência destas espécies;
x.4) Incentivar pesquisas voltadas para
conservação das espécies mais
relevantes de aves e mamíferos
registrados na Avaliação Ecológica
Rápida (diagnóstico neste Plano de
Manejo)
x.4.1) Identificar Universidades e
outros centros de pesquisa com
qualificação neste campo de pesquisa
específico;
x.4.2) Buscar estabelecer parcerias
com estas instituições;
x.4.3) Fornecer apoio logístico, através

Alternativas de desenvolvimento

Operacionalização

v.3) Recuperar áreas de alta
importância para
restabelecimento de
conectividade biológica.
v.1) Estimular o desenvolvimento de
v.3.1) Identificar áreas críticas
novos negócios ambientalmente
de conectividade da Floresta
amigáveis e a adoção de melhores
Submontana;
práticas nas atividades tradicionais,
v.3.2) Desenvolver projeto de
voltados para a manutenção da
recuperação da conectividade
paisagem natural.
na Floresta Submontana, onde
v.1.1) Priorizar atuação da OSCIP;
houver fragmentação completa
v.1.2) Estimular organização dos
(se identificado);
produtos/fornecedores ou
v.3.3) Iniciar implantação de
proprietários de terra, de forma a
projetos de recuperação de
integrá-los ao Sistema da Agência;
conectividade (quando for o
caso);
v.3.4) Orientar ação da OSCIP
para estimular cooperação dos
proprietários de terras.

x.1.2) Estimular organização dos
produtores/fornecedores ou
proprietários de terra, de forma a
integrá-los ao Sistema da Agência;

y.1) Identificar a situação
fundiária da área.
y.1.1) Realizar o cadastro
fundiário e o levantamento
cartorial para a identificação da
situação das propriedades;
y.1.2) Identificação e
arrecadação das áreas
devolutas.
y.2) Incorporação da área ao
PNSG.
y.2.1) Reedição do decreto de
definição dos limites , corrigindo
a poligonal para incorporar a
área;
y.2.2) Demarcação da nova
poligonal na área;
y.2.3) Negociação com os
proprietários identificados para
a regularização fundiária.

4.9. ESTIMATIVA DE CUSTOS
4.9.1.CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA AS AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS
O quadro a seguir apresenta as atividades que serão desenvolvidas dentro das Ações Gerenciais Gerais Internas.
Quadro 4.9-1: Cronograma - AGGI
Legenda (X) = Atividades sem custo / ( )= Sem atividades

TEMA A) Visitação
Recreação
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
1.Integrar as atividades de visitação definidas nas Áreas Estratégicas Internas (AEI) e Externas (AEE):
2.Elaborar um guia de procedimentos para as atividades de visitação realizadas no interior dos Parques, contemplando os
servidores, funcionários conveniados e, condutores
3.Promover a capacitação para servidores, funcionários conveniados, condutores e concessionários
4.Estabelecer procedimentos para avaliar a capacitação dos servidores, funcionários conveniados e condutores para atuar
com educação e interpretação ambiental, recepção e condução de visitantes nos Parques
5. Realizar estudos específicos que considerem: períodos reprodutivos da fauna de ocorrência local que possa sofrer
perturbações com as atividades
6.Estabelecer mecanismos de controle sobre os esportes de aventura
7.Elaborar e implantar projeto de sinalização indicativa, interpretativa e orientadora de forma integrada e complementar,
para uso público nos Parques
8. Elaborar folheteria de uso público para os visitantes dos Parques
9.Elaborar e implementar, em parceria, as atividades de uso público subsidiado para as comunidades organizadas nos
municípios do entorno dos Parques
10.Estabelecer e implementar sistema de venda de ingressos e pacotes para os Parques

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x

IBAMA

x

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
11.Firmar parcerias para a realização de atividades de Educação e Informação Ambiental nas Unidades
12.Desenvolver as atividades de interpretação e educação ambiental definidas nas Áreas Estratégicas Internas (AEI) e
Externas (AEE):.
13.Elaborar um guia de procedimentos para as atividades de educação e interpretação ambiental no interior dos Parques
14.Construir de forma participativa o projeto de educação e interpretação ambiental subsidiadas para as comunidades dos
municípios do entorno dos Parques
15.Desenvolver projeto de interpretação para os Parques
16.Gestionar junto a rádios locais a realização de um programa periódico de divulgação, educação e informação ambiental
para as comunidades do entorno.

x

x

x

x

x

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

-

I

IBAMA
IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

II

2.000

2.000

2.000

13.000

-

6.000

6.000

6.000

6.000

24.000

-

2.000

2.000

2.000

2.000

8.000

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

15.000

5.000

5.000

5.000

30.000

-

40.000

36.000

36.000

36.000

148.000

-

15.000

5.000

5.000

5.000

30.000

x

x

x

x

85.000

56.000

56.000

56.000

-

-

III

-

-

IV

ANO III

ANO IV

ANO V

-

-

TOTAL

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

7.000

2.000

2.000

2.000

x

x

x

x

-

x

x

-

2.000

1.000

1.000

1.000

x

x

-

12.000

12.000

12.000

12.000

x

x

-

253.000

TOTAL ANO I

x

IBAMA
IBAMA

TOTAL

7.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

-

17. Elaborar conteúdo para a construção da página das Unidades no site do IBAMA
18. Divulgar as normas e limites dos Parques e da ZA.

x

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

ANO V

-

-

IBAMA

ANO IV

-

IBAMA

TOTAL
TEMA A) Visitação
Relações Públicas
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

x

IBAMA

IBAMA

ANO III

TOTAL ANO I

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

TEMA A) Visitação

Total Visitação

x

-

Interpretação e Educação Ambiental

ANO II

IV

IBAMA

TOTAL

TOTAL

III

-

-

-

-

x

x

x

x

21.000

15.000

15.000

15.000

13.000
5.000
48.000
66.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas
IBAMA
IBAMA

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x

III

x
x
-

x
x
-

-

IV

x
x
-

-

-

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

x
x

x
x

x
x

x
x

TOTAL

TOTAL ANO I

-

-

-

-

-

-

-

106.000

71.000

71.000

71.000

319.000

TEMA: b) Operacionalização
Regularização Fundiária
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
19. Definir o status da situação fundiária de ambos Parques:
20.Gestionar perante a Coordenação de Regularização Fundiária e a Gerência Executiva no Estado do Rio Grande do Sul
21. Definir áreas prioritárias para regularização fundiária
22. Criar e implementar estratégia de negociação temporária com proprietários
23. Promover junto aos setores competentes do IBAMA o estabelecimento de medidas necessárias para incorporar aos
limites dos Parques as regiões definidas nas Áreas Estratégicas Externas (AEE) do Enclave do Malacara e da Vertente
Norte do Macuco
24. Promover junto aos setores competentes do IBAMA estudos técnicos para a retificação dos limites de ambos Parques

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

IBAMA

II

136.000

136.000

x
2.000

x
2.000

IBAMA
IBAMA

x

x

136.000
5.000
x

x

x

x

IBAMA

x
138.000

x

x

141.000

II

105.000

III

141.000

IBAMA

x

IBAMA

x

IBAMA
IBAMA

x
x

IBAMA

x

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

x

x

4.500
5.000

10.000
4.500
5.000

105.000

105.000

x

x

x

105.000

x

x

x

-

x

x

x

x

-

558.000

x
-

x
-

x
-

-

558.000

5.000
x

x

36. Adquirir periodicamente uniformes completos para funcionários e colaboradores
37. Exigir que os concessionários providenciem uniformes para seus funcionários.
38. Planejar e implantar estratégia de captação e investimento de recursos nos Parques:
39. Manter relatórios periódicos de atividades das Unidades.

IBAMA

9.000
x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.000
123.500

TEMA: b) Operacionalização
Instituições
Envolvidas
IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

420.000

114.500

124.500

5.000

II

30.000

420.000

420.000

420.000

2.100.000
-

5.000

5.000

5.000

5.000

x

x

x

x

20.000

20.000

20.000

20.000

x

x

x

x

9.000
1.000
-

9.000
x
1.000
x

9.000
x
1.000
x

9.000
x
1.000
x

9.000
x
1.000
x

45.000
5.000
-

493.000

455.000

455.000

455.000

455.000

2.313.000

20.000
18.000
20.000

130.500

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

TOTAL

-

-

IBAMA

TOTAL

ANO V

x

10.000
4.500
5.000

IBAMA

IBAMA

ANO IV

-

IBAMA

IBAMA

420.000
-

x
x

IBAMA
IBAMA

ANO III

-

35. Avaliar periodicamente, através de auditoria regular, os serviços previstos nos contratos de terceirização e concessão.

TOTAL

-

TOTAL ANO I

4.500
5.000

42. Realizar a demarcação física/monumentalização dos limites dos Parques.
43. Realizar o cercamento dos Parques nas áreas de campo e nas áreas abertas.
44.Estabelecer acordo com os proprietários das áreas não indenizadas que apresentem criação de gado, para o
cercamento e controle dos rebanhos.
45. Viabilizar a melhoria e implantação de infra-estrutura e equipamentos de uso público especificados nas AEI

TOTAL

544.000
10.000
4.000

ANO II

IV

IBAMA

40.Planejar e implantar as redes para abastecimento de energia e comunicações no interior das Unidades
41. Viabilizar e implantar estrutura para pesquisadores nos Parques:

ANO V

544.000
10.000
4.000

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

26. Estabelecer a organização administrativa dos Parques

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

ANO IV

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

25. Compor o quadro de pessoal para atender a demanda estabelecida neste documento

Infra-estrutura e Equipamentos

ANO III

TOTAL ANO I

IBAMA

138.000

27.Reeditar a portaria de cobrança de ingresso para o PN de Aparados da Serra para estabelecer os novos valores a
serem cobrados, contemplando o PN da Serra Geral
28.Revisar o antigo sistema de cadastramento de veículos associados ao ecoturismo
29. Estabelecer o Regimento Interno dos Parques
30. Definir os acessos e estradas no interior das Unidades que devem ser, prioritariamente, utilizadas para os serviços de
fiscalização, proteção e manejo:
31. Realizar a normatização e regulamentação de todos serviços de concessão, terceirização, parcerias e outras
cooperações:
32.Gestionar junto ao IBAMA a contratação de consultoria independente para o desenvolvimento de Modelo de Negócios
33. Elaborar Programa de Concessões detalhado para os serviços previstos.
34. Providenciar revisão e manutenção periódicas das instalações e equipamentos dos Parques.

ANO II

IV

136.000
5.000
x

IBAMA

TOTAL

TEMA: b) Operacionalização
Administração e Manutenção
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

III

III

30.000

IV

x

x

3.000
6.000

3.000
6.000

3.000
6.000

ANO IV

ANO V

x

x

20.000
18.000
100.000

TOTAL

TOTAL ANO I

30.000

x

ANO III

25.000

30.000
x

120.000
-

3.000
6.000

12.000
24.000

120.000
x
12.000
24.000

360.000

120.000
x
12.000
24.000

12.000
24.000

12.000
24.000

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

39.000

39.000

39.000

36.000

36.000

39.000

156.000

156.000

156.000

60.000
120.000
540.000

TEMA: b) Operacionalização
Cooperação Institucional
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
46. Gestionar junto à prefeitura do município de Cambará do Sul medidas legais pertinentes para o fechamento da
estrada Morro Agudo/ Azulega
47. Desenvolver e implementar um Programa de Voluntariado para as Unidades, respeitando a legislação vigente que
trata do assunto
48.Buscar parcerias com universidades para possibilitar o estágio de estudantes
49.Buscar parcerias com ONG’s e instituições no intuito de trabalhar com pessoas ligadas à área de Educação e
informação Ambiental
50. Articular a realização de intercâmbio ou troca de experiências com instituições
51.Articular e estabelecer parcerias com instituições privadas , públicas e não governamentais para o desenvolvimento de
atividades de educação ambiental, conforme as AGG correlatas
52.Firmar parcerias com as Secretarias Estaduais da fazenda do RS e SC para desenvolver atividades em conjunto da
fiscalização (barreiras, etc) e adequação de infra estrutura
53.Estabelecer parceria com os órgãos governamentais nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para o
desenvolvimento de atividades voltadas para a fiscalização, prevenção e combate a incêndios e monitoramento.
54.Firmar parcerias com instituições de pesquisa, baseadas no modelo “time-sharing”, onde a instituição investe em infraestrutura e equipamentos, tendo como contra partida o direito de utilização.
55. Viabilizar o estabelecimento de convênios e/ou parcerias para os serviços especializados em salvamento, resgate e
segurança dos visitantes

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x

IBAMA
IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

Total Operacionalização

56.Planejar e implementar um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG)
57.Elaborar um Banco de Dados único para os Parques
58.Gestionar junto ao IBAMA a incorporação do Banco de Dados dos Parques ao SIUC
59.Sistematizar as informações obtidas pelos programas de fiscalização, prevenção e combate a incêndios e
monitoramento
60.Planejar e implementar o sistema de fiscalização das Unidades
61.Elaborar e implantar o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do PNAS e PNSG
62. Definir um encarregado, sob a coordenação do chefe das UC, para implantar o Sistema de Prevenção e Combate a
Incêndios Florestais.
63.Realizar avaliação dos imactos ambientais e paisagísticos dos projetos para construção de estruturas físicas no interior
das UC
64.Capacitar os servidores, funcionários conveniados e condutores para prestar atendimento de primeiros socorros aos
visitantes e pesquisadores
65. Promover, através de convênio e/ou parcerias, a formação e capacitação de Corpo Voluntário de Resgate – CVR;
66. Elaborar sistema de informação para acompanhamento e divulgação das condições meteorológicas nas Unidades e
cabeceiras dos rios
67. Fechar temporariamente qualquer atrativo das Unidades quando a administração julgar existir situações com indícios
de risco eminente, por condições climáticas ou outras causas naturais e/ou artificiais.
68. Criar um sistema de segurança e monitoramento de descidas aos cãnions e trilhas em longa duração.
69. Rever os projetos existentes para insatalção de lixeiras e implantar sistema eficietne de coleta de lixo nas unidades.

TOTAL

Instituições
Envolvidas
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA

x

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.000

1.000

1.000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

-

x
14.590

x
14.590

x
14.590

x

-

14.590

58.360
-

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

4.000

4.000

4.000

4.000

-

x

x

x

x

-

x

-

x

x

x

x

-

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

1.000

4.000

-

20.000

-

x

x

x

x

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

18.590

18.590

18.590

18.590

78.360

301.500

292.500

305.500

311.500

1.211.000

629.590

629.590

509.590

509.590

3.489.360

TEMA: Proteção e Manejo
Proteção

x

ANO II

IV

-

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

III

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

III

IV

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

x
x
x

x
x
x

x
x
x

35.000
50.000
-

TOTAL ANO I

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x
x

104.000

x

x

x

x

200.000

x

x

-

x

-

40.000

40.000

24.000

x
x

35.000
50.000
x

24.000

24.000

24.000

24.000

x

6.950

x

x

x

x

-

3.590

3.590

3.590

3.590

x

x

x

x

-

3.450

3.500

x

x

x

2.500

x

x

x

2.500

x

x

x

x

2.500

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x
x

x
x

x
x

x
x

-

x
x

x
x

x
x

x
x

-

45.950

43.500

24.000

27.590

27.590

27.590

-

113.450

112.590

21.310

308.810

TEMA: Proteção e Manejo
Manejo

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
70. Elaborar e implantar programa de controle e manejo de espécies animais e vegetais exóticas nos Parques

Instituições
Envolvidas

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

x

IBAMA

x

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

Instituições
Envolvidas

71. Criar e divulgar uma política de incentivos/atração para pesquisas científicas prioritárias nos Parques
72.Assegurar parceria com os pesquisadores que desenvolverem pesquisas na área dos Parques para envolvimento em
atividades e disponibilização de informações para programas de: divulgação científica, monitoramento e educação
ambiental.
73. Incentivar a realização de estudos e pesquisas prioritárias de levantamento e de ecologia das espécies da flora dos
Parques

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

IBAMA

ANO V

TOTAL

2.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

24.000

2.000

2.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

24.000

45.950

43.500

26.000

2.000

117.450

117.590

32.590

32.590

32.590

332.810

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

III

IV

ANO III

ANO IV

ANO V

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TOTAL

TOTAL ANO I

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

x

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

x

x

x

75.Incentivar a realização de estudos e pesquisas prioritárias de levantamento e de ecologia das espécies da fauna dos
Parques

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

x

x

x

76. Desenvolver pesquisas nas áreas de geologia, geomorfologia e pedologia

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

x

x

x

77. Desenvolver pesquisas em hidrografia e hidrologia

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

x

x

x

78. Desenvolver pesquisas experimentais sobre o comportamento do fogo nos campos naturais do planalto em áreas fora
das Unidades.

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

x

x

x

79. Desenvolver pesquisa para definição da capacidae de carga de cada atrativo (treilhas, mirantes, etc) e infra estruturas
de apoio (centro de visitantes, centros de apoios, etc).

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

x

x

x

TOTAL

ANO IV

2.000

74.Realizar estudos que visem a dinâmica populacional e a identificação espacial das principais populações de Pinus spp.,
tojo Ulex europaeus, uva-do-japão Hovenia dulcis e outras possíveis espécies vegetais exóticas com potencial invasor

80. Incorporar ao Banco de Dados dos Parques as pesquisas e seus resultados.

ANO III

TOTAL ANO I

-

TEMA: Pesquisa e Monitoramento
Pesquisa

IV

-

TOTAL
Total Proteção e Manejo

III

-

-

-

-

-

-

-

IBAMA

-

-

-

-

-

-

x

x
-

x
-

-

-

-

-

x
-

-

-

TEMA: Pesquisa e Monitoramento
Monitoramento

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
81. Gestionar junto ao IBAMA a inclusão dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral no SIMBIO
82.Elaborar um Sistema de Monitoramento que coordene todos os monitoramentos a serem implantados nos Parques
83. Determinar um servidor dentro do quadro técnico dos Parques para coordenar todos os monitoramentos
84.Propiciar cursos de treinamento para o pessoal destinado a efetuar a coleta de dados para monitoramento
85. Integrar todos os dados levantados ao Banco de Dados das Unidades
86.Monitorar os impactos decorrentes da visitação pública, fiscalização e pesquisa

Instituições
Envolvidas

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

IBAMA

x

IBAMA

5.000

IBAMA

x

III

x

IV

x

x

x

IBAMA

88. Monitorar as condições de uso, estado de conservação das infra-estruturas de apoio nos Parques
89. Implantar uma estratégia de Monitoramento do grau de satisfação do visitante
90. Desenvolver estratégia de Monitoramento de áreas inundáveis
91. Monitorar a qualidade das águas superficiais e lençóis freáticos junto ao Centro de Visitantes, Centros de Apoio, PICs,
Portarias e Estacionamento
92. Monitorar as condições climáticas dos Parques
93. Monitorar o impacto das atividades agropecuárias das propriedades no entorno próximo e no interior dos Parques

IBAMA

94. Monitorar a evolução da recomposição natural em áreas previamente selecionadas na Zona de Recuperação

IBAMA

95. Monitorar as espécies vegetais exóticas nos Parques
96. Monitorar a presença de espécies da fauna exóticas nos Parques
97. Monitorar as ocorrências de atropelamentos da fauna silvestre nas rodovias e nas estradas externas (RS 20, RS 429 e
SC 450) e internas (nas AEI Fortaleza, Itaimbezinho e Morro Agudo).
98. Registrar todos os avistamentos (observação direta) dos mamíferos dentro dos Parques, anotando, sempre que
possível, todos os dados biológicos (identificação, sexo, faixa etária) e, obrigatoriamente, os ecológicos (data, horário,
número de indivíduos).
99. Monitorar as pesquisas realizadas nos Parques
100. Monitorar os incêndios florestais e seus efeitos na flora e fauna
101. Realizar Workshop bianual, reunindo todos os envolvidos nos monitoramentos para discussão dos seus resultados e
reavaliação de metas
102. Elaborar Relatórios Anuais de Resultados e semestrais de andamento

IBAMA

x

x

ANO V

TOTAL

x

x

x

x

2.000

2.000

2.000

2.000

x

x

x

x

8.000

8.000

8.000

8.000

x
x

x
x

x
x

x
x

13.000
32.000
-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

-

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

-

x

x

IBAMA
IBAMA

ANO IV

5.000
-

IBAMA

87. Monitorar as áreas abertas à visitação, observando os períodos do ano, os dias e/ou horas de pico de visitação

ANO III

TOTAL ANO I

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

-

x
x

x
x

x
x

x
x

-

x

x

-

x

x

x

x

-

IBAMA

x
x

x
x

x
x

x
x

-

x
x

x
x

x
x

x
x

-

IBAMA

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

IBAMA

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

IBAMA

x

x

x
x

x
x

-

x
x

x
x

x
x

x
x

-

IBAMA
IBAMA

-

IBAMA
IBAMA
IBAMA

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

x

IBAMA

x

-

24.000

24.000

12.000

12.000

12.000

12.000

72.000

24.000

x

x

x

x

-

TOTAL

5.000

-

-

-

5.000

46.000

34.000

34.000

22.000

141.000

Total Pesquisa e Monitoramento

5.000

-

-

-

5.000

46.000

34.000

34.000

22.000

141.000

1.333.450

899.180

767.180

647.180

635.180

4.282.170

TOTAL PARA AS AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS

352.450

336.000

331.500

313.500

4.9.2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA AS AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS
O quadro a seguir apresenta as atividades que serão desenvolvidas dentro das Ações Gerenciais Gerais Externas
Quadro 4.9-2: Cronograma - AGGE
Legenda (X) = Atividades sem custo / ( )= Sem atividades

TEMA e) Operacionalização
Administração
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
1. Manter e fortalecer o Conselho Consultivo dos Parques
2. Gestionar junto às prefeituras a destinação adequada do lixo
3. Criar e implementar estratégia de gestão junto aos órgãos de licenciamento ambiental

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x
x

IBAMA/Parceiros
IBAMA
IBAMA

III

1.500
x
x

TOTAL

-

TEMA e) Operacionalização
Infra-estrutura e Equipamentos
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
4 Implantar a sinalização padronizado exterior das Unidades

x
x
x

1.500

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

1.500
x
x
-

1.500

3.000
-

3.000

3.000

x
x

x
x

3.000

3.000
x
x

3.000

3.000

15.000
-

3.000

15.000

x
x

3.000

3.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II
IV

-

-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

IBAMA

TOTAL

TEMA: e) Operacionalização
Cooperação Institucional
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

ANO II
IV

-

-

45.000

5.000

5.000

5.000

60.000

45.000

5.000

5.000

5.000

60.000

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x

5. Realizar parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, empresas e atores sociais do entorno

III

x

ANO II
IV

x

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x

-

x

x

x

x

-

IBAMA/Parceiros

6. Formalizar parcerias para fiscalização nos Parques, Zona de Amortecimento e Corredores Ecológicos

x

IBAMA

x

x

x

-

x

x

x

x

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Operacionalização

-

1.500

-

1.500

3.000

48.000

8.000

8.000

8.000

75.000

TEMA: f) Integração Externa
Relações Públicas
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
7.Divulgar, através do Conselho Consultivo, as normas e limites dos Parques e ZA.

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II
IV

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

-

IBAMA

8. Divulgar e promover o programa subsidiado de visitação para as comunidades organizadas do entorno das Unidades

-

x

x

x

x

-

x

x

x

4.200

x

4.200

x
x
x
1.500
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
2.000

x
x
x
x

x
x
x
x

1.500
2.000

x

x

x

-

x

12.600
1.500
2.000

IBAMA/Parceiros

9. Planejar e implementar a divulgação de oportunidades de negócio ambientalmente compatível/amigável no entorno das
Unidades
10. Apoiar a divulgação de iniciativas de empreendedorismo responsável no entorno dos Parques
11. Firmar parcerias para a divulgação e informação orientadora e sinalizadora na região de influência das Ucs
12. Apoiar a divulgação de atividades e eventos de valorização cultural, para promover o envolvimento comunitário
13. Promover concurso nos municípios e região do entorno para criação do logo das Unidades
14. Realizar campanha de esclarecimento e desincentivo de cultivo de espécies vegetais exóticas
15. Criar e implementar estratégia específica para comunicação social com as comunidades do entorno
16. Utilizar as rádios como ferramenta de divulgação, educação e informação ambiental dos parques.
17. Elaborar conteúdo para a construção da página das Unidades no site oficial do IBAMA na Internet

IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA
IBAMA/Parceiros
IBAMA

1.500

TEMA: f) Integração Externa
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
18. Identificar áreas, elaborar projetos e implantar, através de parcerias, os Centros Temáticos

IBAMA/Parceiros

IBAMA/Parceiros

TOTAL

4.200

2.000

4.200

-

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

7.700

4.200

-

4.200

-

16.100

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

19. Realizar parcerias para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental nas comunidades do entorno das Unidades
20. Articular parcerias produzir e distribuir, em parceria, materiais didático-ambientais para as comunidades do entorno dos
Parques
21. Promover, em parceria, cursos de capacitação para professores e multiplicadores em educação ambiental

x

IBAMA
IBAMA
IBAMA/Parceiros

TOTAL

Educação Ambiental

4.200

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II
IV

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

-

x

x

-

14.000

3.500

3.500

3.500

-

12.000

5.000

3.000

2.000

24.500
22.000

26.000

8.500

6.500

5.500

46.500

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

-

-

-

-

-

x

x

-

TEMA: f) Integração Externa
Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
22.Realizar parcerias para o incentivo ao empreendedorismo responsável no entorno dos Parques
23. Promover, em parceria, cursos de capacitação no entorno dos Parques
24. Identificar, divulgar e apoiar oportunidades de negócio relacionado ao uso público no entorno das Unidades
25. Incentivar e apoiar iniciativas de desenvolvimento econômico compatível/amigável no entorno dos Parques
26. Incentivar e apoiar a articulação de assessoria técnica para elaboração de projetos de estruturação e adequação dos
atrativos turísticos do entorno das Unidades
27.Articular a integração de roteiros e atividades turísticas e culturais externas ao uso público nos Parques
28. Estimular a organização, o associativismo e o cooperativismo no entorno objetivando o desenvolvimento de ações
compatíveis/amigáveis aos Parques

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x
x
x

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA
IBAMA

III

x
x
x
x

ANO II
IV

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
x
x

x
x
x
x

-

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

-

IBAMA

x

x

x

x

-

x

x

x

x

IBAMA

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

50.000

IBAMA/Parceiros

29. Promover, em parceria, a qualificação de serviços e produtos no entorno
IBAMA/Parceiros

30. Gestionar e incentivar junta a prefeituras e iniciativa privada do entorno a criação de um sistema de transporte externo ligado
aos Parques
31.Gestionar junto ao Conselho Consultivo do Parque a Criação de instância executiva articuladora, captadora e para integração
com o entorno
32.Elaborar e implantar um plano de investimentos, através da OSCIP, no entorno dos Parques, integrado aos Subprogramas de
Relações Públicos e de Alternativas de Desenvolvimento

IBAMA/Parceiros
IBAMA

-

IBAMA

TOTAL

-

TEMA: f) Integração Externa
Controle Ambiental

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
33. Desenvolver normatização e regulamentação complementar das atividades na Zona de Amortecimento e Corredores
Ecológicos
34. Criar e implementar sistema de atendimento a denúncias de irregularidades na Zona de Amortecimento e Corredores
Ecológicos
35. Realizar, em parceria, a fiscalização e combate a incêndios na Zona de Amortecimento
36.Gestionar junto à GEREX/IBAMA/SC e à FATMA, a participação nos processos de licenciamento para implantação e
ampliação de termoelétricas no sul do estado de Santa Catarina
37.Gestionar junto aos órgãos licenciadores e de infra-estrutura rodoviária nos dois estados para o direcionamento do projeto de
pavimentação das rodovias SC450 e RS020 sob os conceitos de estrada-parque

Instituições
Envolvidas

I

II

-

150.000

100.000

100.000

100.000

450.000

200.000

100.000

100.000

100.000

500.000

-

III

IV

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

IBAMA

x

x

9.000

IBAMA

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

IBAMA/Parceiros

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

IBAMA

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

IBAMA

x

x

x

x

-

x

x

x

x

Total Integração Externa

3.000

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

24.000

-

-

-

9.000

3.000

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

24.000

1.500

2.000

13.200

3.000

19.700

233.200

111.500

113.700

108.500

586.600

TEMA: g) Pesquisa e Monitoramento
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

38. Buscar apoio e parcerias em universidades, centros e instituições de pesquisa
39. Viabilizar o fortalecimento das funções de Corredores Ecológicos e Zona de Amortecimento

-

50.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas
IBAMA/Parceiros
IBAMA

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x

III

x
x

ANO II
IV

x
x

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Pesquisa e Monitoramento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500

3.500

13.200

4.500

22.700

TOTAL PARA AS AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS

281.200

119.500

121.700

116.500

661.600

4.9.3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA AS ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS
O quadro a seguir apresenta as atividades que serão desenvolvidas para as Áreas Estratégicas Internas
Quadro 4.9-3: Cronograma - AEI
Legenda (X) = Atividades sem custo / ( ) = Sem atividades / (?) Atividades cuja estimativa de custo é dependente de estudos específicos

Área Estratégica Macuco
a) PIC Macuco

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
a.1) Firmar acordo com proprietários lindeiros para permitir o acesso a AEI
a.2) Elaborar e implantar projeto para construção do PIC Macuco
a.3) Viabilizar a aquisição de equipamentos e infra-estrutura necessária para a adequada operação do PIC Macuco
a.4) Implantar área de descanso e pequeno estacionamento
a. 5) Implementar operacionalmete o PIC

Instituições
Envolvidas

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

x
x

IBAMA
IBAMA

b.1) Elaborar e implantar projeto para implementação da Trilha da Serra da Pedra
b.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

15.000

6.000

IBAMA

Área Estratégica Macuco
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

3.000
2.000
1.000
x

IBAMA

-

Instituições
Envolvidas

II

III

c.1) Realizar estudos específicos para definição do traçado e equipamentos de segurança
c.2) Implementar a Trilha do Cânion do Macuco
c.3) Estabelecer acordo com Sr. Zelindo Ronsani, para possibilitar acesso/trânsito dos praticantes na propriedade
c.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

x

21.000

IV

x

2.000

Instituições
Envolvidas
IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA

-

-

II

III

IV

-

x

Área Estratégica Fortaleza

II

x
-

III

-

IV

-

ANO IV

-

ANO V

2.000

TOTAL

6.000
-

x
-

6.000

ANO III

-

ANO IV

-

ANO V

6.000

TOTAL

TOTAL ANO I

a.2) Elaborar projeto e implantar próximo ao ponto 3 a bilheteria

-

22.000

a.3) Viabilizar e acompanhar a construção dos mesmos

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

a.4) Viabilizar o abastecimento de energia e a instalação hidro-sanitária para a AEI.

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

30.000

a.5) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a operação da portaria e bilheteria

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

5.000

a.6) Elaborar folheteria de uso público da Área Estratégica Interna Fortaleza

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

15.000

a.7) Elaborar e aplicar formulário de pesquisa do perfil e grau de satisfação do visitante

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

a.8) Elaborar e implantar painel para interpretação de áreas degradas

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA

TOTAL

2.000
-

ANO III

x

-

20.000

x

ANO V

21.000

6.000

-

TOTAL

ANO IV

-

x

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

x
-

-

x

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

18.000
2.000
1.000
-

x

a.1) Elaborar projeto e implantar próximo ao ponto 3 a Portaria Fortaleza

a.9) Realizar estudos específicos para concessão e licitação para implantação e operação da portaria e bilheteria

ANO III

2.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

x
-

-

-

TOTAL

TOTAL ANO I

IBAMA

Instituições
Envolvidas

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

ANO V

TOTAL ANO I

x

-

ANO IV

-

-

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

-

TOTAL

a) Portaria e Bilheteria Fortaleza

x

IBAMA

Área Estratégica Macuco
c) Trilha do Cânion do Macuco

18.000
2.000
1.000
-

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

ANO III

TOTAL ANO I

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

15.000

IBAMA

TOTAL

b) Trilha da Serra da Pedra/ Caminho do Convento

III

x

20.000
22.000
30.000
5.000
15.000
-

x

x
-

x
-

3.000

3.000

3.000

3.000

x
-

-

3.000
-

x
92.000

-

-

-

95.000

Área Estratégica Fortaleza
Estacionamento / Terminal de Transporte Interno (TTI) Fortaleza

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
b.1) Elaborar projeto para o estacionamento identificando o local ideal, próximo ao ponto 4
b.2) Elaborar projeto para o Terminal de Transporte Interno (TTI) identificando o local ideal, próximo ao ponto 4
b.3) Viabilizar e acompanhar a construção do estacionamento e TTI.
b.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a operação do estacionamento e TTI.
b.5) Implantar a operação do estacionamento e TTI.

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

-

Área Estratégica Fortaleza
c) Transporte Interno

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
c.1) Elaborar projeto para o Terminal de Transporte Interno
c.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha
c.3) Implantar o sistema de transporte circular interno motorizado entre a Portaria Fortaleza e o Centro de Apoio ao Visitante

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

I

II

d.1) Elaborar projeto para implantação da Via Fortaleza

d.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da via

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
f.2) Avaliar a estrutura e elaborar projeto para a futura instalação da brigada de controle e combate a incêndios, suporte para
fiscalização, pesquisa e monitoramento do Parque Nacional da Serra Geral

IV

-

II

-

IV

100.000

-

5.000

-

-

ANO III

x

ANO IV

-

IV

6.000

IBAMA

TOTAL

5.000

-

-

5.000

5.000

ANO III

x

-

ANO IV

-

ANO V

5.000

TOTAL

50.000

50.000

7.500.000

7.500.000
-

x

-

-

7.550.000

-

-

ANO III

ANO IV

ANO V

x

x

x

7.550.000

TOTAL

TOTAL ANO I

x

6.000

x

6.000

x
-

ANO V

105.000

x

IBAMA

-

-

TOTAL ANO I

-

III

-

x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
II

5.000
x

105.000

-

I

100.000

x

-

TOTAL

TOTAL ANO I

-

III

ANO V

-

-

-

Área Estratégica Fortaleza

f.1) Solucionar a questão fundiária da área, seguindo as diretrizes das Ações Gerenciais Gerais relacionadas a questão

x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

IBAMA

f) Fazenda Fortaleza

ANO IV

-

Área Estratégica Fortaleza

e.1) Implantar temporariamente na área do atual PIC a base de apoio da brigada de prevenção e combate a incêndios, da
fiscalização e da pesquisa e manejo do Parque Nacional da Serra Geral
e.2) Após a incorporação da sede da Fazenda Fortaleza e adaptação das estruturas já existentes nesta área, desativar,
demolir e recuperar a área do atual PIC

x

-

-

-

Instituições
Envolvidas

-

-

TOTAL

e) PIC Fortaleza

-

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

Área Estratégica Fortaleza

d.2) Implantar a Via e estruturas complementares

-

III

-

d) Via Fortaleza

ANO III

TOTAL ANO I

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

-

TOTAL

TOTAL

III

6.000

-

6.000

-

-

-

-

-

6.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas
IBAMA

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x

III

x

ANO II

IV

x

x

IBAMA

-

-

-

ANO III

ANO IV

ANO V

x

x

TOTAL

TOTAL ANO I

-

-

-

x

-

x

-

x
-

-

-

-

-

Área Estratégica Fortaleza
g) Circuito da Pedra do Segredo

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
g.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar o Circuito da Pedra do Segredo
g.2) Manter a vegetação na frente dos mirantes do Circuito aparada de forma a permitir a apreciação da paisagem
g.3) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto de recuperação das trilhas
g.4) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
g.5) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

-

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

Área Estratégica Fortaleza

h.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha da Borda do Fortaleza
h.2) Manter a vegetação na frente dos mirantes aparada, de forma a permitir a apreciação da passagem
h.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
h.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

I

II

i.1) Elaborar projeto arquitetônico e implantar o Centro de Apoio ao Visitante do Fortaleza
i.2) Estudar a viabilidade do visitante que tiver alugado bicicletas devolvê-las no local, retornando ao estacionamento com o
transporte interno
i.3) Realizar estudos específicos para a concessão e licitação dos serviços e/ou da implantação do Centro

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

I

II

5.000

50.000

j.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha da Mata Nebular

k.2) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto de recuperação da trilha
k.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
k.4)Elaborar programa de visitação noturna guiada em parte da Trilha, para interpretação de firmamentos e observação de
aspectos astronômicos
k.5) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

50.000
7.200
x
x

33.600

ANO III

x
x
-

-

ANO IV

ANO V

57.200

TOTAL

50.000

IV

50.000

x

x

x

x

x
x

x

x

x

50.000

-

ANO III

-

ANO IV

-

ANO V

50.000

TOTAL

TOTAL ANO I

50.000

50.000

155.000

155.000
x

-

50.000

50.000

50.000

-

155.000

-

-

-

-

155.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II

IV

IBAMA

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

ANO III

x

-

x

-

II

-

III

-

-

IV

x

-

20.000

-

20.000

-

-

ANO III

-

ANO IV

-

ANO V

7.000

TOTAL

IBAMA

-

-

20.000
20.000
x

-

x

7.000
x

7.000

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

x

TOTAL

TOTAL ANO I

x

-

ANO V

7.000
x
x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

ANO IV

TOTAL ANO I

IBAMA

Área Estratégica Fortaleza

k.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha do Mirante do Fortaleza

x

-

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

x

TOTAL

k) Trilha do Mirante do Fortaleza

-

-

IBAMA

x

TOTAL

TOTAL ANO I

-

III

ANO V

3.600
x
x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

Área Estratégica Fortaleza

j.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
j.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

3.600

23.600

x

5.000

j) Trilha da Mata Nebular

IV

IBAMA

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

IBAMA

Área Estratégica Fortaleza
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

-

-

i) Centro de Apoio ao Visitante do Fortaleza

-

III

ANO IV

30.000
x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

TOTAL

-

20.000

-

IBAMA
IBAMA

ANO III

TOTAL ANO I

-

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

ANO II

IV

IBAMA

TOTAL

h) Trilha da Borda do Fortaleza

III

x
40.000

-

x

-

x

-

x

40.000

-

-

Área Estratégica Fortaleza
l) Trilha do Cânion Fortaleza

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

Instituições
Envolvidas

l.1) Realizar estudos específicos para a definição de traçado e equipamentos de segurança

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

l.2) Implementar a Trilha do Cânion Fortaleza.

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

l.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
m.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implementar a Trilha do Tigre Preto
m.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
m.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

-

I

II

III

-

I

II

1.500

III

x

x
-

x

IBAMA

x

-

ANO III

8.000
x
x
8.000

x

15.000

2.000
2.000

10.000
2.000
2.000

-

-

-

ANO IV

ANO V

x
x

x
x

TOTAL

x
x
-

ANO III

-

ANO IV

8.000
8.000

-

ANO V

TOTAL

4.000

14.000

x

10.000

-

10.000
2.000
2.000
x

x
-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

6.000

TOTAL ANO I

10.000

II

III

IV

x
-

ANO III

x
-

ANO IV

-

ANO V

14.000

TOTAL

TOTAL ANO I

IBAMA

1.000

1.000

1.000

IBAMA

1.000

1.000

1.000

IBAMA

5.000

Instituições
Envolvidas

5.000

5.000
x

IBAMA

Área Estratégica Borda dos Cânions
a.1) Realizar a regularização fundiária da área cortada pela estrada
a.2) Analisar a viabilidade de uso da Estrada de Serviços do Malacara
a.3) Utilizar a estrada como via acesso e apoio para as estratégias de fiscalização e proteção e ações de manejo e/ou
monitoramento dos Parques
a.4) Realizar manutenção periódica da estrada, quando considerado estritamente necessário

IV

IBAMA

7.000

a) Estrada de Serviços do Malacara

-

IBAMA

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

IBAMA

Área Estratégica Fortaleza
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

15.000

1.500

o.1) Realizar estudos específicos para definição do local ideal, próximo ao ponto 30, para instalação do Portal
o.2) Elaborar e instalar placa informativa seguindo o padrão das demais placas de sinalização de entradas e acessos para as
Unidades
o.3) Viabilizar e acompanhar a instalação do Portal do Tigre Preto
o.4) Planejar o sistema de operação através de funcionários e/ou servidores conveniados do PIC Tigre Preto para o adequado
funcionamento do Portal do Tigre Preto

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

IBAMA

Instituições
Envolvidas

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
x

TOTAL

o) Portal do Tigre Preto

IV

IBAMA

Área Estratégica Fortaleza
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

IBAMA

-

n.1) Elaborar e implantar projeto de construção do PIC
n.2) Elaborar projeto e viabilizar o abastecimento de energia para o adequado funcionamento do PIC
n.3) Viabilizar a aquisição de equipamentos e infra-estrutura necessária para a adequada operação do PIC Macuco
n.4) Implantar serviços e equipamentos de apoio a visitação no PIC
n.5) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários e/ou servidores conveniados para o adequado funcionamento do
PIC

-

IBAMA

Instituições
Envolvidas

ANO V

x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

n) PIC Tigre Preto

ANO IV

6.000

Área Estratégica Fortaleza
Instituições
Envolvidas

ANO III

TOTAL ANO I

x

IBAMA

-

m) Trilha do Tigre Preto

IV

-

TOTAL

TOTAL

III

-

x
-

-

x

7.000

x
-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

III

x
x

IV

ANO III

x

IBAMA

-

x

x

IBAMA

-

x
x

-

x
x

-

-

x
-

-

ANO IV

ANO V

x

x

7.000

TOTAL

TOTAL ANO I

x

IBAMA

x
x

-

-

IBAMA

x

-

-

x

x

-

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

Área Estratégica Borda dos Cânions
b) Trilha do Malacara

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
b.1) Realizar a regularização fundiária das propriedades cortadas pela Trilha do Malacara
b.2) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a trilha
b.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
b.4) Estabelecer, de acordo com estudos realizados, sistema de operação da Trilha incluindo sistema de agendamento prévio
e de avaliação do perfil dos usuários
b.5) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

Instituições
Envolvidas

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

x

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

c.2) Estabelecer, de acordo com estudos realizados, sistema de operação da Trilha incluindo sistema de agendamento prévio
e de avaliação do perfil dos usuários
c.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
c.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da operação da Trilha

I

II

d.1) Realizar estudos específicos para a definição de traçados, de equipamentos de segurança e implantação das trilhas
d.2) Implantar as trilhas.
d.3) Estabelecer acordo com o proprietário lindeiro a saída do canionismo para possibilitar acesso/trânsito dos praticantes na
propriedade
d.4) Realizar estudos específicos para incluir esta atividade no sistema de concessões

e.2) Implantar as trilha.
e.3) Estabelecer acordo com o proprietário lindeiro a saída do canionismo para possibilitar acesso/trânsito dos praticantes na
propriedade
e.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

II

f.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

-

-

x

-

6.000

-

ANO III

-

ANO IV

III

-

I

II

-

IV

ANO V

6.000

TOTAL

6.100

6.100

x

x

-

x
x

x
x

-

-

-

ANO III

6.100

ANO IV

-

ANO V

6.100

TOTAL

TOTAL ANO I

-

III

-

-

-

-

x

6.000

6.000

-

x

12.000

12.000

-

x

-

x

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
IV

18.000

ANO III

-

ANO IV

-

ANO V

18.000

TOTAL

TOTAL ANO I

-

x

6.000

x

IBAMA

x

IBAMA

Área Estratégica Borda dos Cânions

f.1) Realizar estudos específicos, em parceria com a ACASERGE e/ou outras entidades congêneres, para avaliar a viabilidade
de utilização e implementar a Trilha do Malacara Superior

-

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

TOTAL ANO I

x

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

IBAMA

TOTAL

f) Trilha do Malacara Superior

TOTAL

-

-

IBAMA

Instituições
Envolvidas

ANO V

x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

Área Estratégica Borda dos Cânions
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

III

-

-

e.1) Realizar estudos específicos para a definição de traçado e equipamentos de segurança

-

IBAMA

TOTAL

e) Trilha do cânion Malacara

-

IBAMA

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

ANO IV

-

Área Estratégica Borda dos Cânions

TOTAL

-

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

d) Trilha dos cânions Índios Coroados e Molha Coco

x

IBAMA

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

ANO III

TOTAL ANO I

x

Área Estratégica Borda dos Cânions

c.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha da Borda

x

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

6.000

TOTAL

c) Trilha da Travessia da Borda

III

-

-

-

x

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

III

IV

-

ANO IV

x

-

ANO V

6.000

TOTAL

6.000

-

IBAMA

-

ANO III

-

TOTAL ANO I

-

-

6.000

-

-

x
-

6.000
x

6.000

-

-

6.000

Área Estratégica Borda dos Cânions
g) Trilha das Piscinas do Malacara

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
g.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha das Piscinas do Malacara
g.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
g.3) Promover junto com os parceiros estabelecidos e outras instituições locais campanhas ou mutirões periódicos de limpeza
do leito do rio, no traçado e a jusante da trilha das Piscinas do Malacara
g.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

III

x
-

Área Estratégica Morro Agudo
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
a.1) Elaborar e implantar projeto arquitetônico para construção/ampliação/adequação da edificação do atual PIC
a.2) Viabilizar a acompanhar a construção dos mesmos
a.3) Viabilizar a aquisição de equipamentos e infra-estrutura necessária para a operação de todas as estruturas

-

I

II

15.000
x

IBAMA
IBAMA

III

IBAMA

x

x

x

x

TOTAL

15.000

Área Estratégica Morro Agudo

b.1) Elaborar e implantar projeto para a adequação e restauração das estruturas da Casa de Saberes e Fazeres Morro Agudo

b.3) Desenvolver projeto paisagístico com espécies nativas para a área do Centro e, em especial, do estacionamento
b.4) Viabilizar a adequação e restauração das estruturas como contrapartida nos contratos de concessão e/ou através de
parcerias estratégicas
b.5) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação
b.6) Desativar a Capela depois de construída e implementada uma semelhante na AEE específica
b.7) Implantar portal, com portão, como marco do limite do Parque e controle de circulação dos usuários

I

c.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha do Morro Agudo
c.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha
c.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
c.4) Estabelecer, de acordo com estudos realizados, sistema de operação da Trilha incluindo sistema de agendamento prévio
e de avaliação do perfil dos usuários

1.170

1.170

IV

c.6) Gestionar junto a prefeitura de Cambará do Sul o fechamento da estrada Morro Agudo / Azulega

IBAMA

x

-

x

x

x

-

-

-

6.100

ANO III

-

5.000
5.000

-

III

IV

300

300

300

2.370

300

300

300

300

2.370

-

ANO III

x

ANO V

x

x

TOTAL

25.000

4.000

x

x

29.000
-

3.000
x

x

x

x

3.000
x

x

-

x

x

-

5.000

5.000
25.000

7.000

ANO III

-

ANO IV

-

ANO V

-

6.100

-

x
x

6.100
x

x

x

-

x

x

x

x

3.000

3.000

37.000

TOTAL

3.000

x
-

ANO IV

TOTAL ANO I

3.000
-

TOTAL

5.000

x

x

ANO V

6.100

300

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
II

-

-

-

I

-

ANO IV

-

-

6.100

TOTAL ANO I

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA

x

-

IBAMA

c.5) Instalar em caráter temporário uma barreira no ponto 43 com objetivo de interromper o fluxo de automóveis na estrada

TOTAL

1.170

-

Área Estratégica Morro Agudo
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

x

x

-

1.170
x
-

III

-

TOTAL

-

x

II

ANO V

TOTAL ANO I

x

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

IV

-

ANO IV

6.100

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

c) Trilha do Morro Agudo

-

x

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

b.2) Implantar os seguintes serviços de apoio aos visitantes: área para produção e venda de produtos artesanais, café,
sanitários, área de estacionamento e aluguel de bicicletas

x

-

x

a.5) Realizar estudos específicos para inclusão da ampliação/adequação do PIC como contrapartida nos contratos de
concessão

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

IBAMA

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

a.4) Planejar o sistema de operação e capacitar funcionários e/ou servidores conveniados, terceirizados para o adequado
funcionamento dos mesmos

b) Casa dos Saberes e Fazeres Morro Agudo

-

-

IBAMA

Instituições
Envolvidas

ANO III

TOTAL ANO I

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

TOTAL

a) PIC Morro Agudo

IV

-

3.000

6.100

-

-

-

9.100

Área Estratégica Morro Agudo
d) Casa das Macieiras

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
d.1) Executar análise de viabilidade de restauração e integração da Casa das Macieiras
d.2) Elaborar e executar projeto da restauração da Casa das Macieiras
d.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

Área Estratégica Morro Agudo
e) Portão Camisas e Torre de Incêndio
e.1) Adquirir e implantar o Portão Camisas junto ao ponto 47
e.2) Articular junto a prefeitura de Cambará do Sul o fechamento da estrada Morro Agudo/Azulega
e.3) Instalar melhorias junto a torre especificadas no Plano de Prevenção e Combate a Incêndios

Instituições
Envolvidas

-

II

2.000
x

IBAMA
IBAMA
IBAMA

Área Estratégica Morro Agudo

f.1) Realizar a regularização fundiária da área cortada pela estrada
f.2) Realizar a desativação e demolição das estruturas das propriedades regularizadas
f.3) Utilizar a estrada para a fins de proteção, manejo, pesquisa e monitoramento
f.4) Realizar manutenção periódica da estrada, quando considerada estritamente necessária

Instituições
Envolvidas

x
1.000

1.000

1.000

IBAMA

II

IBAMA

III

x

x

x

x

3.000

-

I

II

x

III

x

x

IBAMA

x

IBAMA

3.000

6.000

6.000

II

x
x

-

IV

x
x

x

x
-

TOTAL

-

ANO III

-

ANO IV

-

ANO V

4.000

TOTAL

x
x
x
6.000

x
x
x
6.000

x
x
x
6.000

30.000

6.000

6.000

6.000

30.000

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

5.000
-

5.000

-

x
-

ANO V

17.000

-

-

ANO III

-

ANO IV

-

ANO V

5.000

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x

x
-

ANO IV

-

5.000
-

5.000

III

x
x

-

TOTAL ANO I

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

ANO III

-

3.000

IBAMA
IBAMA

4.000

x
x
x
6.000

IV

-

-

2.000
2.000

6.000

x
5.000
x

IBAMA

IBAMA

17.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

IBAMA

Instituições
Envolvidas

-

TOTAL ANO I

x
3.000

Área Estratégica Morro Agudo
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

x

-

h.1) Realizar a regularização fundiária da área
h.2) Realizar estudos específicos para avaliar a necessidade de adequação da casa
h.3) Elaborar projeto e implementar a adequação da futura residência do chefe
h.4) Realizar estudos específicos para inclusão da adequação da futura residência do chefe como contrapartida nos contratos
de concessão

-

x

TOTAL

h) Futura Residência do Chefe

2.000
15.000

2.000
2.000

x

x

IBAMA

Instituições
Envolvidas

TOTAL

TOTAL ANO I

IBAMA

Área Estratégica Morro Agudo
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

IV

x
1.000

-

g.1) Gerir junto ao DNER e tomar as medidas previstas em leis para autorizar a implantação do Portal na RS 429
g.2) Elaborar projeto, adquirir e implantar Portal com placa informativa, próximo ao ponto 52
g.3) Realizar estudos específicos para inclusão da aquisição e implantação do Portal

ANO V

2.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

TOTAL

g) Portal Cambará-Praia Grande

-

III

2.000

f) Estrada das Taipas

ANO IV

15.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

ANO III

TOTAL ANO I

x
-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

IBAMA

TOTAL

TOTAL

III

x

10.000

10.000

-

-

10.000

-

-

-

10.000

Área Estratégica Itaimbezinho
a) Portaria e Bilheteria Gralha Azul

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

Instituições
Envolvidas

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

III

IV

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

a.1) Elaborar projeto e implantar a reforma da atual Portaria Gralha Azul

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

-

15.000

15.000

a.2) Elaborar projeto e implantar próximo ao ponto 53 (atual portaria) a bilheteria

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x

-

30.000

30.000

a.3) Viabilizar e acompanhar a adequação e construção dos mesmos
a.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a operação da portaria e bilheteria
a.5) Elaborar folheteria de uso público da Área Estratégica Interna Itaimbezinho.
a.6) Elaborar e aplicar formulário de pesquisa sobre o perfil e grau de satisfação do visitante
a.7) Realizar estudos específicos para concessão e licitação para implantação e operação da portaria e bilheteria

IBAMA

-

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

20.000

-

3.000
x
x

-

68.000

IBAMA

x

IBAMA

TOTAL

-

Área Estratégica Itaimbezinho
b) Estacionamento Gralha Azul e TTI

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
b.1) Elaborar projeto (considerar a proposta já prevista no Plano de Uso Público FUNPAR/IBAMA) e implantar, sob sistema de
concessão, estacionamento para motos, carros e ônibus no ponto 54
b.2) Elaborar projeto para o Terminal de Transporte Interno (TTI) identificando o local ideal, próximo ao ponto 53
b.3) Viabilizar e acompanhar a construção do estacionamento e TTI
b.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a operação do estacionamento e TTI.
b.5) Implantar a operação do estacionamento e TTI.

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

I

II

-

III

IV

-

-

-

I

II

III

c.7) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação do sistema de transporte interno

TOTAL

x
-

ANO III

ANO IV

IV

ANO V

68.000

TOTAL

100.000

3.500

3.500

-

7.000

7.000

-

5.000

-

x
-

5.000
x

115.500

ANO III

x
-

ANO IV

-

ANO V

115.500

TOTAL

TOTAL ANO I

-

3.000

3.000

-

3.000

3.000
-

x
(?)

2.000.000
20.000

-

20.000

IBAMA

-

x

-

-

-

-

2.000.000

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

-

100.000

-

-

-

-

-

-

3.000
-

x

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

c.1) Realizar estudos de capacidade de suporte e de aumento na demanda para a definição da capacidade e tamanho ideal
dos veículos de transporte
IBAMA
c.2) Realizar estudos específicos para a definição de fonte energética alternativa dos veículos
IBAMA
c.3) Realizar estudos para definir horários específicos de saída do transporte interno nos terminais
IBAMA/Concessionári
c.4) Implantar, sob sistema de concessão, sistema de transporte circular interno motorizado entre Portaria Gralha Azul, Centro os/Terceirizados/Parc
de Visitantes e Centro de Apoio do Cotovelo
eiros
c.5) Realizar estudos específicos para a definição da necessidade e do material alternativo para a pavimentação e implantação
IBAMA
do trecho Centro de Visitantes – Centro de Apoio do Cotovelo
c.6) Elaborar e implantar projeto para ciclovia, e passeio paralelos, a via existente

x

-

Área Estratégica Itaimbezinho
Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

20.000

TOTAL ANO I

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

c) Sistema de Transporte Interno

x
x

IBAMA

x

2.026.000

-

-

2.026.000

Área Estratégica Itaimbezinho
d) Lava Pratos

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
d.1) Elaborar e executar projeto para readequação e ampliação da Área de Apoio Lava Pratos
d.2) Dotar o Lava Pratos de equipamentos e materiais necessários ao seu funcionamento adequado
d.3) Elaborar sistema de utilização do Lava Pratos com diferentes turnos
d.4) Elaborar e executar projeto paisagístico para isolar a área do Lava Pratos

Instituições
Envolvidas

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

III

IBAMA

IBAMA
IBAMA

-

Área Estratégica Itaimbezinho
e) Trilha da Mula

e.1) Realizar estudos específicos, elaborar projeto e implantar a Trilha da Mula
e.2.) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
e.3.) Realizar estudo específico para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

II

III

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA

f.3) Realizar estudo específico para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

IV

IBAMA

-

II

ANO III

x
-

15.000
2.000
2.000
-

ANO IV

ANO V

x

x

19.000

TOTAL

7.000
x
x

-

-

-

IV

7.000

7.000

ANO III

-

ANO IV

-

ANO V

7.000

TOTAL

TOTAL ANO I

52.999

52.999

x
-

-

-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

III

IV

IBAMA

-

16.000
x

g.3) Elaborar projeto e adequar as estruturas de contenção e o sistema de drenagem na região do vértice do Itaimbézinho

IBAMA

-

20.000

g.4.) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
g.5.) Realizar estudos específicos para a melhoria da Trilha e/ou adequação/estruturação de seus mirantes como
contrapartida nos Contratos de Concessão

IBAMA

-

x

-

x

IBAMA

x

x

x
-

x

x
-

x
-

-

ANO III

52.999

-

ANO IV

ANO V

x

x

x

x

x

x

52.999

TOTAL

TOTAL ANO I

g.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para readequação da Trilha do Vértice
g.2) Manter a vegetação, na frente dos mirantes já construídos, aparada de forma a permitir a apreciação da paisagem

TOTAL

x

TOTAL

x

Área Estratégica Itaimbezinho

IBAMA

ANO V

-

-

-

Instituições
Envolvidas

-

III

ANO IV

TOTAL ANO I

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

TOTAL

g) Trilha do Vértice

19.000

IBAMA

f.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos e de minimização de riscos em relação aos usuários da Trilha.

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

x

-

Área Estratégica Itaimbezinho

f.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação da Trilha de Dossel das Araucárias

15.000
2.000
x
2.000

-

-

f) Trilha de Dossel das Araucárias

-

IBAMA

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

ANO III

TOTAL ANO I

IBAMA

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

-

-

36.000

16.000
20.000
-

-

-

-

36.000

Área Estratégica Itaimbezinho
h) Centro de Visitantes Paradouro

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
h.1) Elaborar e executar projeto para readequação da infra-estrutura do Centro de Visitantes
h.2) Elaborar e executar projeto para readequação da Cabana, considerando a adaptação do espaço interno para as
atividades de Educação e Interpretação Ambiental
h.3) Fazer melhoramentos na área de piquenique
h.4) Elaborar e executar projeto de organização espacial das áreas de entorno do CV, estabelecendo os diversos tipos de
fluxos
h.5) Readequar o paisagismo utilizando espécies nativas e com potencial para interpretação ambiental
h.6) Implantar terminal de embarque e desembarque para integração ao sistema interno de transporte.
h.7) Realizar estudos específicos para licitação e concessão dos serviços oferecidos no CV

Instituições
Envolvidas

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

i.1) Elaborar projeto arquitetônico e implantar o Centro de Apoio ao Visitante Cotovelo
i.2) Realizar estudos específicos para licitação e concessão dos serviços

k.2) Estabelecer o adequado sistema de operação de Trilha

6.000

6.000

6.000

IBAMA
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

1.500

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

x
-

I

II

III

IV

-

x

-

43.500

II

-

III

10.000

ANO III

-

IV

x

x

-

x

-

IBAMA

-

II

III

-

IV

Área Estratégica Itaimbezinho

-

-

75.000

-

ANO III

II

III

-

x
x
x
-

-

IV

ANO III

x
x
x

x
x
x

TOTAL

6.100

-

ANO IV

-

ANO V

6.100

TOTAL

220.000

220.000

-

x

x

-

-

x

x

-

x

x

-

-

-

ANO III

220.000

ANO IV

-

ANO V

220.000

TOTAL

TOTAL ANO I

6.100

-

6.100

-

x

x

-

-

x
x

x

-

IBAMA

-

ANO V

75.000

TOTAL ANO I

IBAMA

-

-

ANO IV

6.100

-

-

-

6.100
x
x
x
x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

TOTAL

75.000

-

-

ANO V

53.500

x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

-

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

-

-

TOTAL ANO I

IBAMA

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

ANO IV

x

-

75.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

10.000

TOTAL ANO I

-

TOTAL

l.3.) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos e de minimização de riscos
l.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

IBAMA

IBAMA

l.2) Estabelecer sistema de operação de trilha levando em conta horários diferenciados

-

10.000

IBAMA

k.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

l.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantar a Trilha de Observação de Aves

x
-

IBAMA

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

1.500

-

IBAMA

IBAMA

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

20.000

-

k.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos e de minimização de riscos em relação aos usuários da Trilha

l) Trilha de Observação de Aves/ Birdwatching

x

IBAMA

Área Estratégica Itaimbezinho

k.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação da Trilha Vertical

x

10.000

-

k) Trilha Vertical

20.000

6.000

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

10.000

Área Estratégica Itaimbezinho

j.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação e re-adequação da Trilha do Cotovelo e dos
mirantes
j.2) Implantar sistema de funcionamento.
j.3) Manter a vegetação, na frente dos Mirantes do Cotovelo e Elevado, aparada
j.4) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
j.5.) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

x

TOTAL

-

-

j) Trilha do Cotovelo

ANO V

-

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

ANO IV

IBAMA

Área Estratégica Itaimbezinho
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

ANO III

TOTAL ANO I

x

-

i) Centro de Apoio ao Visitante do Cotovelo

IV

IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

TOTAL

TOTAL

III

-

-

-

6.100

-

6.100

Área Estratégica Itaimbezinho
m) Trilha do Rio do Boi

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
m.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação ou re-adequação da Trilha do Rio do Boi
m.2).Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos
m.3) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e operação da trilha

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

-

n.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para readequação e/ou ampliação da infra-estrutura do PIC Rio
do Boi
n.2) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários e/ou servidores conveniados para o adequado funcionamento do
PIC

Instituições
Envolvidas

-

II

III

Instituições
Envolvidas

-

II

x
x

IBAMA
IBAMA

III

x

IBAMA

IBAMA

IBAMA
IBAMA
IBAMA

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
a.1) Instalar melhorias junto a torre especificadas no Plano de Prevenção e Combate a Incêndios
a.2) Efetuar manutenção semestral nas torres.

IV

x

x

x

x
x
6.000

x
x
6.000

x
x
6.000

x
x

6.000

6.000

6.000

II

IBAMA

III

-

5.000
x

10.000

5.000

-

-

ANO IV

ANO V

x

x

7.100

TOTAL

18.500
x

18.500

-

ANO III

-

ANO IV

-

ANO V

18.500

TOTAL

5.000
x

5.000

x
-

x
-

ANO III

x
-

ANO IV

-

ANO V

5.000

TOTAL

6.000

24.000

x
x
x
x
12.000

x
x
x
x
12.000

x
x
x
x
12.000

x
x
x
x
12.000

72.000

6.000

24.000

12.000

12.000

12.000

12.000

72.000

IV

10.000

IBAMA

ANO III

x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

7.100

TOTAL ANO I

x

Área Estratégica Camisas
Instituições
Envolvidas

-

-

IBAMA

TOTAL

a) Torres de Incêndio

5.000

III

7.100

18.500

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
II

x

5.000

5.000

I

x

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x

Área Estratégica do Banhado Grande

a.1) Realizar a regularização fundiária das propriedades
a.2) Realizar estudos específicos para avaliar o potencial de utilização das propriedades regularizadas
a.3) Definir linhas prioritárias e permitidas, e incentivar a pesquisa científica
a.4) Estabelecer e seguir criterioso monitoramento das pesquisas
a.5) Implementar estratégia de fiscalização e monitoramento

-

IV

-

ANO V

TOTAL ANO I

-

IBAMA

Instituições
Envolvidas

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

-

TOTAL

a) Banhado Grande

-

-

Área Estratégica Itaimbezinho

o.1) Realizar estudos específicos para definição do local ideal
o.2) Elaborar conteúdo da placa informativa
o.3) Viabilizar a acompanhar a instalação do Portal do Rio do Boi e da placa informativa
o.4) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários e/ou servidores conveniados para o adequado funcionamento do
Portal do Rio do Boi

-

IBAMA

-

o) Portal do Rio do Boi

-

IBAMA

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

x
x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

ANO IV

7.100
x

IBAMA

Área Estratégica Itaimbezinho
n) PIC Rio do Boi

ANO III

TOTAL ANO I

-

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

IBAMA

TOTAL

TOTAL

III

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

15.000
-

x
-

15.000

x

x
-

x
-

15.000
-

x
-

-

15.000

Área Estratégica Camisas
b) Casa de Pesquisadores

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
b.1) Realizar estudos específicos e elaborar projeto para ampliação e adequação da infra-estrutura da Casa de Pesquisadores
b.2) Identificar e articular parcerias estratégicas com universidades e centros de pesquisa
b.3) Realizar estudos específicos para estabelecer sistema de operação/funcionamento da Casa de Pesquisadores

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

IBAMA

II

-

3.000

x

x

-

x

x

x

x

x

-

Área Estratégica Camisas
c) Guarita Camisas
c.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para ampliação e adequação da infra-estrutura da Guarita
Camisas
c.2) Viabilizar a acompanhar a ampliação de infra-estrutura da Guarita
c.3) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos e materiais necessários para a operação da Guarita
c.4) Implantar o sistema de operação integrado e destacar funcionários e/ou servidores conveniados para o adequado
funcionamento da Guarita

Instituições
Envolvidas

-

II

x

IBAMA

x

Instituições
Envolvidas

I

II

x

IBAMA

Instituições
Envolvidas
IBAMA
IBAMA

-

IV

3.000
x
x

IBAMA

Área Estratégica Faxinalzinho

b.1) Viabilizar a aquisição de equipamentos complementares para a operação do PIC,
b.2) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários e/ou servidores conveniados para o adequado funcionamento do
PIC

III

10.000

IBAMA

x

1.000

b) PIC Mampituba

x
3.000

10.000

II

-

IV

10.000

ANO IV

-

ANO V

TOTAL

1.000

x

x
1.000

x
-

ANO III

x
-

-

ANO IV

ANO V

x

x

x
-

x
-

14.000

TOTAL

x

14.000

x
-

-

ANO III

-

1.000
13.000
-

ANO IV

ANO V

x

x

14.000

TOTAL

10.000
x

3.000

TOTAL ANO I

10.000
x

ANO III

-

10.000
3.000

13.000

1.000
13.000
-

x
x

3.000

III

-

1.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

-

TOTAL ANO I

1.000

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

3.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

IBAMA

x

10.000
3.000

x

10.000

x

TOTAL

TOTAL ANO I

3.000

IBAMA

ANO V

-

-

-

Área Estratégica Faxinalzinho
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

10.000

IBAMA

-

a.1) Realizar estudos específicos e elaborar projeto para implantação da Guarita Faxinalzinho
a.2) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos e materiais necessários para a operação da Guarita
a.3) Destacar funcionários e/ou servidores conveniados para o adequado funcionamento da Guarita
a.4) Planejar o sistema de operação

-

IBAMA

TOTAL

a) Guarita Faxinalzinho

-

III

ANO IV

3.000
x

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

ANO III

TOTAL ANO I

x

-

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

x

TOTAL

TOTAL

III

-

10.000

10.000
x

x
-

-

-

-

10.000

Área Estratégica Faxinalzinho
c) Portão do Faxinalzinho

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
c.1) Realizar estudos específicos para definir local ideal para instalação do portão
c.2) Viabilizar e acompanhar a implantação do Portão do Faxinalzinho após a regularização fundiária
c.3) Planejar o sistema de operação do portão

Instituições
Envolvidas

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

x

IBAMA

x

TOTAL

-

Área Estratégica Serra do Faxinal
a) Posto de Fiscalização da Receita Estadual do Rio Grande do Sul

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
a.1) Gestionar junto ao Governo do Rio Grande do Sul a desativação e relocação do posto de fiscalização e doação do prédio
para o PNSG.
a.2) Incorporar o prédio do posto de fiscalização, após a relocação das atual função, nos programas de proteção e uso
público

Instituições
Envolvidas

I

x

IBAMA

b.1) Adquirir material e viabilizar a instalação de portão e cercas de isolamento/proteção da área das antenas de rádio
b.2) Adquirir material e viabilizar a instalação de placa de informação junto à cerca de isolamento/proteção.
b.3) Estabelecer cronograma de manutenção e coleta de dados

Instituições
Envolvidas

x

I

II

x

IBAMA

c.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação do Mirante do Faxinal

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Concessionári
os/Terceirizados/Parc
eiros

TOTAL
TOTAL PARA AS ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS

-

x

-

IV

x

II

III

ANO III

-

-

ANO IV

ANO V

x

x

2.000

TOTAL

x

x

-

-

-

-

ANO III

-

-

ANO IV

ANO V

x

x

-

TOTAL

TOTAL ANO I

2.000
-

x
-

-

-

x

2.000

x
-

IV

-

ANO III

-

ANO IV

2.000
-

ANO V

2.000

TOTAL

TOTAL ANO I

-

3.000

-

x

3.000

IBAMA
IBAMA

Área Estratégica Serra do Faxinal

d.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação do Mirante do Faxinal
d.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação do Mirante
d.3) Manter a vegetação, na frente dos mirantes já construídos, aparada de forma a permitir a apreciação da paisagem

III

-

-

d) Mirante do Perau

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

2.000

x

-

x

I

TOTAL

TOTAL ANO I

IBAMA

Área Estratégica Serra do Faxinal

c.2) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação do mirante
c.3) Manter a vegetação, na frente dos mirantes já construídos, aparada.

x

-

2.000

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

IV

2.000

IBAMA

ANO V

2.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

c) Mirante do Faxinal

-

IBAMA

Área Estratégica Serra do Faxinal
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

-

III

-

ANO IV

2.000

2.000

II

ANO III

TOTAL ANO I

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II

TOTAL

b) Antena de Rádio

IV

x
2.000
x

IBAMA
IBAMA

III

Instituições
Envolvidas

-

-

-

-

x
3.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
I

II

III

IV

IBAMA

IBAMA

49.500

122.000

108.000

ANO III

x
-

-

ANO IV

ANO V

x

x

3.000

TOTAL

TOTAL ANO I

IBAMA

-

x
-

67.170

-

15.000
15.000
x

-

30.000

315.170

605.000

x
9.941.700

306.499

15.000
15.000
-

21.300

30.000
11.183.669

4.9.4.CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA AS ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS
O quadro a seguir apresenta as atividades que serão desenvolvidas para as Áreas Estratégicas Externas

Quadro 4.9-4: Cronograma - AEE
Legenda (X) = Atividades sem custo / ( )= Sem atividades
RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

a) AEE do Tigre Preto

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
a.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público e ao turismo
a.2) Controlar ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente banana.
a.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de conectividade biológica
a.4) Controlar caça furtiva de espécies cinegéticas da Floresta Ombrófila Densa

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x
x
x

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA

TOTAL

III

x
x
x
x
-

ANO II
IV

x
x
x
x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
x
x
-

-

-

x
x

-

x

-

x
x

x
x

x
-

x
x

x
-

-

x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

b) A.E.E. Estrada da Serra da Pedra

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
b.1) Estimular uma rota turística entre Jacinto Machado (sede) e A.E.E. do Tigre Preto

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x

IBAMA/Parceiros

TOTAL

III

x
-

ANO II
IV

x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
-

-

x

-

x
-

x
-

x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

c) A.E.E. Centro Temático da Mata Atlântica, em Jacinto Machado

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
c.1) Implantar o Centro Temático da Mata Atlântica

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II
IV

IBAMA/Parceiros

TOTAL

-

-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

-

-

-

170.000

-

170.000

170.000
-

-

-

170.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

d) A.E.E. Malacara/Índios

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
d.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público e ao turismo
d.2) Controlar ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente banana.
d.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de conectividade biológica
d.4) Disciplinar e controlar a ocupação do solo na porção mais próxima ao perímetro urbano da cidade

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x
x
x

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

TOTAL

III

x
x
x
x
-

ANO II
IV

x
x
x
x
-

x
x
x
x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

-

x
x

x
x

x

-

x
x

x
-

x
x

x
-

-

x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

e) A.E.E. Centro Temático da Serra Geral, em Praia Grande

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
e.1) Implantar o Centro Temático da Serra Geral

TOTAL

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II
IV

ANO III

-

IBAMA/Parceiros

-

-

-

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I
-

-

170.000
-

170.000

x

x
-

170.000
-

170.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

f) A.E.E. Rio do Boi

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
f.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público e ao turismo
f.2) Controlar ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente banana
f.2) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de conectividade biológica

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

TOTAL

II

III

ANO II
IV

x
x
3.000

x
x
3.000

x
x
3.000

3.000

3.000

3.000

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
3.000

12.000

3.000

12.000

x
x

x
x
-

x
x
-

x
x
-

12.000
-

12.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

g) A.E.E. Serra do Faxinal

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

Instituições
Envolvidas

g.1) Estimular implantação de uma rota interpretativa ambiental entre a sede de Praia Grande e a divisa entre os Estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul
g.2) Ordenar a ocupação do solo ao longo da rota

IBAMA/Parceiros

x

x

x

x

-

x

x

x

x

IBAMA/Parceiros

x

x

x

x

-

x

x

x

x

I

II

TOTAL

III

-

IV

-

TOTAL

TOTAL ANO I

-

-

-

-

-

-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

h) A.E.E. Rodovia Entre-Parques

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
h.1) Estimular implantação de uma Estrada-Parque no trecho

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x

IBAMA/Parceiros

TOTAL

III

x
-

ANO II
IV

x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
-

-

x

-

x
-

x
-

x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

i) A.E.E. Rodovia Morro Agudo/Cambará do Sul

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
i.1) Estimular implantação de uma Estrada-Parque no trecho
i.2) Ordenar a ocupação do solo ao longo do trecho.

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

TOTAL

III

x
x
-

ANO II
IV

x
x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
-

-

x
x

-

x
x
-

x
x
-

x
x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

j) A.E.E. Morro Agudo

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
j.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público e ao turismo
j.2) identificar local, elaborar projeto e viabilizar a implantação de uma capela semelhante

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x

IBAMA/Parceiros

III

x

ANO II
IV

x

ANO III

x

-

x

x
10.000

IBAMA/Parceiros

TOTAL

-

-

-

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

-

-

-

x

10.000

x
-

10.000
-

10.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

k) A.E.E. Centro Temático Endemismos dos Aparados

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
k.1) Implantar o Centro Temático Endemismos dos Aparados.

TOTAL

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II
IV

ANO III

ANO IV

-

IBAMA/Parceiros

-

-

-

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I
-

-

170.000
-

-

170.000

170.000
-

170.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

l) A.E.E. Estrada da Fortaleza

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
l.1) Estimular implantação de uma Estrada-Parque no trecho
l.2) Ordenar a ocupação do solo ao longo da Estrada-Parque

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

TOTAL

III

x
x
-

ANO II
IV

x
x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
-

-

x
x

-

x
x
-

x
x
-

x
x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

m) A.E.E. Chegada da Fortaleza

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
m.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso Público e ao turismo
m.2) Estimular a manutenção / recuperação dos Campos Nativos

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

TOTAL

III

x
x
-

ANO II
IV

x
x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
-

-

x
x

-

x
x
-

x
x
-

x
x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

n) A.E.E. Vértice do Macuco

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
n.1) Estimular implantação de uma propriedade produtiva modelar para a paisagem dos Aparados da Serra Geral
n.2) Controlar a manutenção da paisagem natural

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II
IV

ANO III

ANO IV

ANO V

IBAMA/Parceiros

x

x

x

x

-

x

x

x

x

IBAMA/Parceiros

x

x

x

x

-

x

x

x

x

TOTAL

-

-

TOTAL

TOTAL ANO I

-

-

-

-

-

-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

o) AEE Ponto Avançado de Torres

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
o.1) Articular implantação do Ponto Avançado de Torres

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x

IBAMA/Parceiros

TOTAL

III

x
-

ANO II
IV

x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
-

-

-

-

-

-

-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

p) AEE Alto do Camisas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES

Instituições
Envolvidas

p.1) Estimular substituição de práticas convencionais de agricultura por melhores práticas, priorizando integridade dos recursos
hídricos e das comunidades bióticas aquáticas
p.2) Implementar mecanismos de controle e monitoramento ambiental.

IBAMA

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

IBAMA/Parceiros

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

p.3) Avaliar, e se necessário normatizar complementarmente, medidas de restrição total ou parcial de agrotóxicos

IBAMA/Parceiros

x

x

x

x

-

x

x

x

x

I

II

TOTAL

III

-

IV

-

TOTAL ANO I

-

-

-

-

-

-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

q) AEE Bacia do Camarinhas

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
q.1) Estimular substituição de práticas convencionais de agricultura por melhores práticas, priorizando integridade dos recursos
hídricos e das comunidades bióticas aquáticas
q.2) Estimular manejo ecológico na pecuária, mantendo os Campos Nativos.
q.3) Estimular serviços ligados ao turismo rural e de natureza
q.4) Implementar mecanismos de controle e monitoramento ambiental
q.5) Avaliar, e se necessário normatizar complementarmente, medidas de restrição total ou parcial de agrotóxicos

TOTAL

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II
IV

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

-

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

r) AEE Enclave do Malacara

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
r.1) Negociar incorporação da área ao Parque
r.2) Promover recuperação da área através da erradicação de espécies exóticas;
r.3) Monitorar evolução da sucessão vegetal e colonização por espécies da fauna campestre

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x
x

IBAMA
IBAMA
IBAMA

TOTAL

III

x
x
x
-

ANO II
IV

x
x
x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
x
-

-

x
x
x

-

x
x
x
-

x
x
x
-

x
x
x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

s) AEE Pinus da Fortaleza

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
s.1) Negociar com proprietários o cronograma para o cumprimento da normatização para as faixas definidas
s.2) Fiscalizar cumprimento da normatização.

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x

IBAMA
IBAMA

TOTAL

III

x
x
-

ANO II
IV

x
x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
-

-

x
x

-

x
x
-

x
x
-

x
x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

t) AEE Pinus Gleba Sul

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
t.1) Negociar com proprietários o cronograma para o cumprimento da normatização para as faixas definidas
t.2) Fiscalizar cumprimento da normatização

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x

IBAMA
IBAMA

TOTAL

III

x
x
-

ANO II
IV

x
x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x
-

-

x
x

-

x
x
-

x
x
-

x
x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

u) AEE da Baixa Encosta Norte

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
u.1) Estimular o desenvolvimento de novos negócios ambientalmente amigáveis e a adoção de melhores práticas nas atividades
tradicionais, voltados para a manutenção da paisagem natural.
u.2) Controlar ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente banana.
u.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de conectividade biológica
u.4) Controlar caça furtiva de espécies cinegéticas da Floresta Ombrófila Densa.

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

TOTAL

II

III

ANO II
IV

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x

x

x

x

-

-

x
3.000
x

x
3.000
x

x
3.000
x

x
3.000

12.000
-

12.000
-

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

x

-

-

-

-

12.000

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

v) AEE Vale do Mampituba

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
v.1) Estimular o desenvolvimento de novos negócios ambientalmente amigáveis e a adoção de melhores práticas nas atividades
tradicionais, voltados para a manutenção da paisagem natural.
v.2) Controlar ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente banana.
v.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de conectividade biológica
v.4) Controlar caça furtiva de espécies cinegéticas da Floresta Ombrófila Densa.
v.5) Desenvolver programa de Educação Ambiental e envolvimento comunitário

TOTAL

Instituições
Envolvidas
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

III

ANO II
IV

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x
3.000
x

x
3.000
x

x
3.000
x

x

12.000
-

x

x

x

x

x
80.000

x
80.000

x
80.000

x
80.000

12.000
320.000

3.000

3.000

3.000

12.000

80.000

80.000

80.000

80.000

332.000

3.000
x

IBAMA/Parceiros

3.000

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

x) AEE Cânion do Josafaz

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
x.1) Controlar a caça furtiva.
x.2) Controlar desmatamentos irregulares.
x.3) Monitorar presença das espécies cinegéticas (aves e mamíferos) mais importantes
x.4) Incentivar pesquisas voltadas para conservação das espécies mais relevantes de aves e mamíferos registrados na Avaliação
Ecológica Rápida (diagnóstico neste Plano de Manejo)

Instituições
Envolvidas

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

IBAMA/Parceiros

x
x
x

IBAMA/Parceiros

x

IBAMA/Parceiros
IBAMA/Parceiros

TOTAL

III

x
x
x

x
x
x

x
-

ANO II
IV

x
x
x

x
-

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
-

-

-

x
x
x

-

x

-

x
x
x

x
x
x

x
-

x
x
x

x
-

-

x
-

-

-

RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

y) A.E.E Cânion das Pedras

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES
y.1) Identificar a situação fundiária da área.
y.2) Incorporação da área ao PNSG.

TOTAL
TOTAL PARA AS ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS

Instituições
Envolvidas
IBAMA
IBAMA

PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
I

II

x
x

III

x
x

ANO II
IV

x
x

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

TOTAL ANO I

x
x

-

-

-

-

-

-

9.000

9.000

9.000

9.000

36.000

x
x

x
x
-

250.000

x
x
-

260.000

x
x
-

250.000

-

80.000

-

876.000

4.9.5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO

Quadro 4.9-5 - Cronograma - Consolidado
RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)
PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE
ANO II
II
III
IV
TOTAL ANO I

CUSTO TOTAL
I

AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS
AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS
ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS
ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS
TOTAIS GERAIS

ANO III

ANO IV

ANO V

TOTAL

352.450

336.000

331.500

313.500

1.333.450

899.180

767.180

647.180

635.180

4.282.170

1.500

3.500

13.200

4.500

22.700

281.200

119.500

121.700

116.500

661.600

49.500

122.000

108.000

67.170

315.170

605.000

9.941.700

306.499

21.300

11.183.669

9.000

9.000

9.000

9.000

36.000

250.000

260.000

250.000

80.000

876.000

412.450

470.500

461.700

394.170

1.707.320

2.035.380

11.088.380

1.325.379

852.980

17.003.439
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ANEXO 01: MAPA GEOLÓGICO

ANEXO 02: MAPA GEOMORFOLÓGICO

ANEXO 03: MAPA PEDOLÓGICO

ANEXO 04: MAPA DE QUALIDADE DA ÁGUA

ANEXO 05: RECURSOS HÍDRICOS

ANEXO 06: MAPAS DE ISOLINHAS

Figura E-1: Isolinhas de Vazões Médias Específicas do Litoral SC – Trecho
Sudeste – BH Atlântico

Região dos PARNAS de
Aparados da Serra e Serra
Geral

Rio Araranguá

Rio Mampituba
Fonte: ANEEL, 2002

Figura E-2: Isolinhas de Vazões Mínimas Específicas (Q7,10) do Litoral SC
– Trecho Sudeste – BH Atlântico

Região dos PARNAS de
Aparados da Serra e Serra
Geral

Rio Araranguá

Rio Mampituba

Fonte: ANEEL, 2002

Figura E-3 Isolinhas de Vazões Específicas com Permanência de 95% do
Litoral SC – Trecho Sudeste – BH Atlântico

Região dos PARNAS de
Aparados da Serra e Serra
Geral

Rio Araranguá

Rio Mampituba

Fonte: ANEEL, 2002

Figura E-4: Isolinhas de Vazões Máximas Médias Específicas do Litoral SC
– Trecho Sudeste – BH Atlântico

Região dos PARNAS de
Aparados da Serra e Serra
Geral

Rio Araranguá

Rio Mampituba

Fonte: ANEEL, 2002

ANEXO 07: MAPA DE COBETURA VEGETAL E USO DO SOLO

ANEXO 08: LISTAGEM DE ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS

TABELA G1 - Espécies Vegetais Nativas Ocorrentes nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral Durante os Trabalhos de Campo da Avaliação
Ecológica Rápida Perin (2003) e citadas nos trabalhos de Rambo (1956), Baptista et alii (1979) e IBAMA (1992)
Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

musgo

fom

Ep

musgo

fom

Ep

DIVISÃO HEPATOPHYTA
família Bryopteridaceae
Bryopteris filicina (Sw.) Nees
família Frullaniaceae
Frullania beyrichiana (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.
Frullania brasiliensis Raddi

musgo

fom

Ep

Frullania caroliniana Sull.

musgo

fom

Ep

Frullania griffthsiana Gott

musgo

fom

Ep

Frullania setigera Steph.

musgo

fom

Ep

Lophocolea martiana Nees

musgo

fom

Ep

Lophocolea muricata (Lehm.) Nees

musgo

fom

Ep

Omphalantus filiformis (Sw.) Nees

musgo

fom

Ep

Taxilejeunea convexa Steph

musgo

fom

Ep

musgo

fom

Ep

musgo

fom

Ep

família Geocalycaceae

família Lejeuneaceae

família Lepidoziaceae
Bazzania chimborazensis Spruce
família Metzgeriaceae
Metzegeria albinea Spruce

Status

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Plagiochila compressula (Nees) Lindenb
Plagiochila corrugata (Nees) Nees & Mont.
Plagiochila fragilis Tayl.
Plagiochila rutilans Lindenb.
família Radulaceae

musgo
musgo
musgo
musgo

fom
fom
fom
fom

Ep
Ep
Ep
Ep

Radula kegelii Gott. ex Steph

musgo

fom

Ep

Radula tectiloba Steph.

musgo

fom

Ep

Trichocolea brevifissa Steph.

musgo

fom

Ep

Trichocolea uleana Steph.

musgo

fom

Ep

musgo

fom

Ep

família Plagiochilaceae

família Trichocoleaceae

divisão Bryophyta
família Adelotheciaceae
Adelothecium bogotense (Hampe) Mitt.
família Dicranaceae
Bryohumbertia filifolia (Hornsch.) J.-P. Frahm

musgo

fom

Ep

Dicranoloma billardieri (Schwaegr.) Par.

musgo

fom fnb

Ep

Holomitrium arboreum Mitt.

musgo

fom

Ep

Holomitrium olfersianum Hornsch.

musgo

fom fnb

Ep

família Hypnaceae
Isopterygium tenerum (Sw.) Mitt.

musgo

fom

Ep

família Hypopterygiaceae
Lopidium plumarium (Mitt.) Hamp.

musgo

fom

Ep

Status

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

musgo

fom fnb

Ep

musgo

fom

Ep

musgo

fom

Ep

família Lepyrodontaceae
Lepyrodon tomentosus (Hook.) Mitt.
família Leucobryaceae
Leucobryum crispum C.M.
família Meteoriaceae
Pilotrichella flexilis (Hedw.) Jaegr.
Pilotrichella versicolor (C. Muell.) Jaeg.

musgo

fom

Ep

Squamidium leucotrichum (Taylor) Broth.

musgo

fom

Ep

Zelometeorium patulum (Hedw.) Manuel

musgo

fom

Ep

musgo

fom

Ep

família Orthotrichaceae
Macromitrium richardii

Schwa

Schlotheimia rugifolia (Hook.) Schaegr.

musgo

fom

Ep

Schlotheimia tecta Hook. & Wills.

musgo

fom

Ep

Zygodon obtusifolius Hook.

musgo

fom

Ep

musgo

fom

Ep

musgo

fom

Ep

musgo

cs

E

Prionodon adensus (Sw.) C.M.

musgo

fom fnb

Ep

família Pterobryaceae
Pterobryon densum (Schwaegr.) Hsch.

musgo

fom fnb

Ep

família Phyllogoniaceae
Phyllogonium viride Brid.
família Pottiaceae
Leptodontium viticulosoides (P.Beauv.) Wijk & Margad.
família Polytrichaceae
Polytrichadelphus semiangulatus (Brid.) Mitt.
família Prionodontaceae

Status

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

musgo

fnb

Ep

musgo

fom

Ep

Sematophyllum caespitosum (Sw.) Mitt.

musgo

fom fnb

Ep

Sematophyllum swartzii (Schw„gr.) Welch & Crome.

musgo

fom

Ep

musgo

fom fnb ct

E

musgo

fom

Ep

asplênio
asplênio
asplênio
asplênio
asplênio
asplênio
asplênio

fom
fom
fom
fom
fom
fom
fom

E
Ep
Ep
Ep
E
E
Ep

blecno-do-banhado
escadinha-do-céu
blecno

ct
fom
fom

E
E
E

família Ptychomniaceae
Ptychomnium fruticetorum C.M.
família Rhizogoniaceae
Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt.
família Sematophyllaceae

família Sphagnaceae
Sphagnum spp.
família Thuidiaceae
Thuidium brasiliense Mitt.
divisão Pterydophyta
família Aspleniaceae
Asplenium araucarietti Sehnem
Asplenium brasiliense Raddi.
Asplenium divergens Mett.
Asplenium incurvatum Fee
Asplenium martianumC. CHR.
Asplenium pseudonitidum Raddi
Asplenium scandicium KLF.
família Blechnaceae
Blechnum imperialis (Feé) Christ.
Blechnum lanceolatum (R.Br.) St. Hil.
Blechnum raddianum Ros.

Status

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Alsophila corcovadensis (Raddl.) C. Chr.

xaxim

fod

Ab

Alsophila phalerata Mart.

xaxim

fod

Ab

Status

família Cyatheaceae

Dicksonia sellowiana (Pr.) Hook.

xaxim

fom

Av

Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon

xaxim-de-espinho

fod fom

Av

Adiantopsis occulta Sehnem

avenca

fom

E

Adiantopsis regularis (Mett.) Moore

avenca

fom

E

Adiantum cuneatum Langsd. & Fisch.

avenca

fom

E

família Dennstaedtiaceae

Dennstaedtia dissecta (Sw.) Moore

avenca

fom

E

Dennstaedtia obtusifolia (Willd.) Moore

avenca

fom

E

Doryopteris rivalis Sehnem

avenca

vrp

E

Gymnogramma myriophylla Sw.

avenca

fom

E

Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm.

fom

E

Hypolepis repens (L.) Presl.

fom

E

fom,fnb

E

fom

E

Lindsaya botrychioides St.Hil.
Pityrogramma calomelanos (L.) Link.
família Dryopteridaceae
Dryopteris setigera (Bl.) O. Ktze.

samambaia

fom

E

Dryopteris riograndensis (Lindm.) C.Chr.

samambaia

fod fom

E

Dryopteris spp.

samambaia

fod fom fnb

E

Rumohra adiantiformis (Forst.) Ching.

samambaia-preta

fod fom

E

família Gleicheniaceae
Gleichenia discolor (Schrad.) Sehnem

gleiquenia

fod

E

em perigo

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Gleichenia longipes (Fee) Chr.
Gleichenia nervosa (Klf.) Spr.
Gleichenia pruinosa (Mart.) Mett.
família Hymenophyllaceae

gleiquenia
gleiquenia
gleiquenia

vrp
vrp
vrp

E
E
E

Hymenophyllum asplenioides Sw.

avenca

fom vrp

Ep E

Hymenophyllum caudiculatum Mart.

avenca

fom

Ep

Hymenophyllum ciliatum Sw.

avenca

fom

Ep

Hymenophyllum crispum Hbk.

avenca

vrp

E

Hymenophyllum fucoides Sw.

avenca

fnb

E

Hymenophyllum polyanthos Sw.

avenca

fom

Ep

Hymenophyllum rufum Fee

avenca

fom

Ep

Trichomanes anadromum Rosest.
Trichomanes angustatum Carm.

avenca
avenca

fom
fom

Ep
Ep

Trichomanes kunzeanum Hook.

avenca

fom

Ep

Trichomanes pabstianum C.M.

avenca

fom

n.i.

Trichomanes pyxidiferum L.

avenca

vrp

E

Trichomanes quercifolium Hook. & Grev.

avenca

vrp

E

Lycopodium alopecuroides L.

pinheirinho

cs crp

E

Lycopodium complanatum L.

pinheirinho

fom

Ep

Lycopodium cernuum L.

pinheirinho

cs

E

fom

Ep

fom vrp

Ep E

família Lycopodiaceae

Urostachys quadrangularis (Spring.) Heri. ex Nees
família Polypodiaceae
Cochlidium paucinervatum (Fee) C. Chr.

Status

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota

cipó-cabeludo

fom

Ep

Polypodium albidulum Bak.

vrp

E

Polypodium angustifolium Sw.

fom

Ep

Polypodium angustum Liebm.

fod

Ep

fod fom

Ep

Polypodium cultratum Willd.

vrp

E

Polypodium hirsutissimum Raddi

fom

Ep

Polypodium catharinae Langsd. & Fisch.

Polypodium lanceolatum L.

fom

Ep

Polypodium pectinatiforme Lindm.

fom

Ep

Polypodium pleopeltidis Fee

fom

Ep

Polypodium phyllitidis L.

fod fom

Ep

Polypodium recurvatum Kaulf.

fom

E

Polypodium saxicola Rosenst.

vrp

E

Polypodium schenckii Hier.

fom

Ep

Polypodium squamulosum Kaulf.

fod fom

Ep

Polypodium subinequale Christ.

fom

Ep

cs,fom

erva

fom

Ep

família Selaginellaceae
Selaginella flagelata Spring.
família Vittariaceae
Vittaria lineata (L.) Sm.

Status

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Status

pinheiro-brasileiro

fom

A

vulnerável

pinheiro-bravo

fom

A

fom

Ab

divisão Gymnospermae
família Araucariaceae
Araucaria angustifolia (Bert.) O.Ktze.
família Podocarpaceae
Podocarpus lambertii Klotzsch.
divisão Angiospermae
família Acanthaceae
Beloperone spathulata Nees
Jacobinia carnea (Lindl.) Nicholson
Justicia brasiliana Roth

fod

E

fod fom

Ab

família Alismataceae
Echinodorus grandiflorus (C. & S.) Mich.

chapéu-de-couro

ct,va

E

Echinodorus longiscapus Arech.

chapéu-de-couro

ct

E

fod

E

cs ct

E

Alstroemeria isabelleana Herb.

cs ct va

Ab

Alstroemeria sellowiana Seub.

cs ct

Ab

endêmica
endêmica

família Amaranthaceae
Iresine diffusa H. & B. ex Willd.
Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken

pfafia

família Amaryllidaceae

Bomarea edulis Herb.

madressilva-rasteira

Hippeastrum vittatum Herb.

fom

L

ct va

Ab

fod fom

A

família Anacardiaceae
Lithrea brasiliensis L. March.

aroeira-brava

Táxons
Schinus polygamus (Cav.) Cabr.

Nome popular

Habitat

Hábito

assobiadeira

fom fnb

Ab

cortição

fod

A

Status

família Annonaceae
Annona cacans Warm.
Duguetia lanceolata St. Hil.

pindabuna

fod

A

cortiça

fod

A

pindaíba

fod

A

Apium sellowianum Wolff.
Centella asiatica (L.) Urban.
Eryngium chamissonis Urb.
Eryngium ciliatum Cham. & Schl.
Eryngium ebracteatum Lam.
Eryngium eburneum Cav.
Eryngium elegans Cham. & Schl.
Eryngium floribundum Cham. & Schl.
Eryngium glaziovii Urb.
Eryngium junceum Cham.
Eryngium pandanifolium Cham. & Schl.
Eryngium regnellii Malme
Eryngium sanguisorba Cham. & Schl.
Eryngium smithii Mart. & Const.
Eryngium urbanianum Wolff.

aipo-bravo
caiuruçu
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá
caraguatá

ct
cs
ct va
cs
ct
cs
cs
cs
fnb
cs ct
ct va
cs
cs
fnb
ct

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Eryngium zosterifolium Wolff.
Hydrocotyle langsdorfii DC.
Hydrocotyle pusilla A. Rich.

caraguatá

ct
fom
fom

E
E
E

Guatteria parviflora R. E. Fries
Xylopia brasiliensis Spreng.
família Apiaceae

endêmica
endêmica

endêmica
endêmica
endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Status

Hydrocotyle quinqueloba R. & P.
Hydrocotyle ranunculoides L.
família Apocynaceae

fom
ct va

E
E

endêmica

caiuruçu-do-brejo

Aspidosperma olivaceum M. Arg.

peroba-vermelha

fod

A

fod fom

L

Mandevilla atroviolaceae (Stadelm.) Woods.
Mandevilla bridgesii (M. Arg.) Woods.

fom

L

jasmim-catavento

fod

Av

Ilex brevicuspis Reiss.

congonha

fod fom

A

Ilex dumosa Reiss.

cauninha

fod fom

A

caúna

fom

A

Peschiera australis (M. Arg.) Miers
família Aquifoliaceae

Ilex microdonta Reiss.
Ilex paraguariensis St. Hil.
Ilex theezans Mart.

erva-mate

fom

A

caúna

fod fom

A

família Araceae
Philodendron sonderianum Schott.

imbé

fnb

Ep

Philodendron bipinnatifidum (Schott.) Schott.

imbé

fod

Ep

caxeta

fod

A

fom

A

tucum

fod

Av

Geonoma gamiova Barb.Rodr.

gamiova

fod

Av

Geonoma schottiana Mart.

palheira

fod

Ab

família Araliaceae
Didymopanax morototoni Dcne. & Planch.
Oreopanax fulvum E. March.
família Arecaceae
Bactris lindmaniana Dr.

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Euterpe edulis Mart.

palmito jussara

fod

A

jerivá

fod

A

Calostigma glabrum Decne.

fnb

L

Ditassa megapotamica (Spr.) Malme

fom

L

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glass.

Status

família Asclepiadaceae

Gonianthela acuminata Malme

fnb

L

Metastelma virgatum (Poir.) Decne.

fom

L

Orthosia melantha (Decne.) Malme

fom

L

Oxypetalum appendiculatum Mart. & Zucc.

cipó-de-leite

Oxypetalum erectum Mart. & Zucc.

fom

L

cs

E

endêmica
endêmica

endêmica

família Asteraceae
Achyrocline alata (H.B.K.) DC.

marcela

ct

E

Achyrocline satureoides (Lam.) DC.

marcela

cs

E

margarida-do-campo

cs

E

Aster regnelii (Sch. Bip.) Bak.

ct

E

Aster squamatus (Spr.) Hier.

cs

E

fom

L

Aspilia montevidensis (Spreng.) O .Ktze.

Baccharis anomala DC.
Baccharia articulata (Lam.) Pers.

carquejinha

cs

Ab

cs

Ab

vassoura-braba

cs

Ab

erva-de-são-simão

ct

Ab

vassoura-alecrim

cs

Ab

vassoura

fom

Ab

Baccharis brevifolia DC.
Baccharis calvescens DC.
Baccharis conyzoides (Less.) DC.
Baccharis discolor Bak.
Baccharis dracunculifolia DC.

endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

vassoura

fom

Ab

Baccharis erigeroides Steud.

vassoura

cs

Ab

Baccharis helichrysoides DC.

vassoura

cs

E

Baccharis illinita DC.

vassoura

cs

Ab

Baccharis incisa Hook. & Arn.

vassoura

Baccharis elaeagnoides Steud.

cs

Ab

Baccharis junciformis DC. var. triptera

cs

Ab

Baccharis leucocephala Dusén

cs

Ab

Baccharis leucopappa DC.

cs

Ab

Baccharis megapotamica Spreng.

ct

Ab

Baccharis meridionalis Heer. & Dus.

cs

Ab

Baccharis microcephala (Less.) DC.

cs

Ab

Baccharis microptera (Less.) DC.

cs

Ab

Baccharis milleflora (Less.) DC.

cs

E

Baccharis organensis Bak.

vassoura

Status
endêmica
endêmica

endêmica

fom

Ab

endêmica

Baccharis palustris Heer.

ct

Ab

endêmica

Baccharis pauciflosculosa DC.

cs

Ab

Baccharis pentaptera (Less.) DC.

cs

Ab

Baccharis pentodonta Malme

cs

Ab

Baccharis retusa DC.

cs

Ab

cs
fom vsc
cs vsc
cs vsc
cs

Ab
Ab
Ab
Ab
Ab

Baccharis sagittalis (Less.) DC.
Baccharis schultzii Bak. (Lam.) Bail.
Baccharis selloi Bak.
Baccharis spicata (Lam.) Bail.
Baccharis stenocephala Bak.

endêmica
endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Status

Baccharis subincisa Heer. & Dus.
Baccharis trimera (Less.) DC.
Baccharis uncinella DC.

carqueja
vassoura

cs
cs vsc
cs vsc

Ab
E
Ab

endêmica

Baccharis villosa Heer.

carqueja

ct

Ab

endêmica

ct

Ab

Baccharis weirii Bak.
Bidens pilosa L.

vsc

Ab

Calea phyllolepis Bak.

ct

E

Calea uniflora Less.

cs

Ab

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker

cs

E

Chaptalia integerrima(Vell.) Burk.

cs

Ab

fom

E

Chaptalia nutans (L.) Polak.

picão-preto

língua-de-vaca

Chaptalia runcinata (Sch. Bip.) Bak.

ct

E

fom

E

Chevreulia sarmentosa (Pers.) Bak.

cs

E

Conyza chilensis Spreng.

cs

Ab

Conyza macrophylla Spreng.

ct

Ab

fom

E

Chaptalia cordifolia (Bak.) Car.

Conyza notobellidiastrum Gris.
Conyza triplinervia Less.

fom

Ab

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabr.

sucará

fom

A

Dasyphyllum tomentosum (Spr.) Cabr.

açucará

fom fnb

A

suçaiá

fom vsc

E

Erechthites hieraciifolia (L.) Raf.

caruru-amargoso

cs vsc

E

Erechthites valerianiifolia (Wolf.)

caruru-amargoso

cs ct vsc

E

Elephantopus mollis H.B.K.

Táxons

Habitat

Hábito

Status

ct vsc

Ab

endêmica

Erigeron montevidensis Bak.

cs

Ab

Eupatorium adscendensSch. Bip.

cs

Ab

Eupatorium betoniciforme (DC.) Bak.

cs

Ab

Eupatorium bupleurifolium (DC.) Bak.

cs vsc

Ab

Eupatorium congestum Hook. & Arn.

cs

Ab

Eupatorium coriaceum Scheele

cs

Ab

endêmica

Erigeron maximus Link. & Otto

Eupatorium dimorpholepis Bak.

Nome popular

cs

Ab

endêmica

fom

Ab

endêmica

Eupatorium hecatanthum (DC.) Bak.

fom vsc

Ab

Eupatorium gaudichaudianum DC.
Eupatorium intermedium DC.

fom vsc

Ab

Eupatorium inulifolium H.B.K.

cs vsc

Ab

Eupatorium itatiayense Hier.

fom vsc

Ab

Euaptorium laetevirens Hook. & Arn.

cs

Ab

Eupatorium ligulifolium Hook. & Arn.

cs

Ab

Eupatorium macrocephalum Less.

cs

Ab

Eupatorium nummularia Hook. & Arn.

cs

Ab

Eupatorium orbiculatum DC.

cs

Ab

cs vsc

Ab

fom

Ab

Eupatorium purpurascens Sch. Bip.
Eupatorium rufescens Lund
Eupatorium serratum Spreng.

fom vsc

Ab

Eupatorium tanacetifolium Gill.

cs

Ab

Eupatorium tremulum Hook. & Arn.

ct

Ab

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Gamochaeta falcata (Lam.) Cabr.

cs vsc

E

Gamochaeta simplicaulis (Willd.) Cabr.

cs vsc

E

Gnaphalium cheirantifolium Lam.

cs

Ab

Gnaphalium purpureum L.

cs

Ab

Haplopappus tweediei (Hook. & Arn.) Bak.

ct

Ab

Heterothalamus alienus (Spreng.) O . Ktze.

vrp

Ab

Heterothalamus psiadioides Less.

cs

Ab

ct cs

Ab

Hypochaeris apargioides Hook. & Arn.

ct

Ab

Hypochaeris brasiliensis (Less.) Gris.

cs

Ab

fom

E

Hieracium commersonii Monn.

Jaegeria hirta (Lag.) Less.
Mikania cynanchifolia Hook. & Arn.

guaco

fom

L

Mikania periplocifolia Hook. & Arn.

guaco

fom

L

Mikania triphylla Spreng.

guaco

cs

Ab

Status

Mutisia speciosa (Ait.) Hook.

fom

L

Pamphalea araucariophila Cabr.

fom

E

endêmica

cs

Ab

endêmica

Pamphalea ramboi Cabr.
Perezia cubatensis Less.
Piptocarpha angustifolia Dusén

ct

Ab

fom

A

fom

L

vassourão

fom fnb

A

ct

Ab

flor-das-almas

cs vsc

Ab

vassourão-branco

Piptocarpha notata Bak.
Piptocarpha tomentosa Baker
Pluchea oblongifolia DC.
Senecio brasiliensis (Spr.) Less.

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

margarida-do-banhado

ct

E

Senecio conyzifolius Bak.

margarida-melada

cs

Ab

Senecio desiderabilis Vell.

catião-trepador

fom

L

Senecio bonariensis Hook. & Arn.

Senecio icoglossus DC.

margarida-do-banhado

ct

E

Senecio jürgensii Mattf.

margarida-do-banhado

ct va

Ab

Senecio oleosus Vell.

cs ct

E

ct

E

fom

E

Stenachaenium macrocephalum (DC.) Benth.

cs

Ab

Stevia claussenii Sch. Bip.

cs

E

Stevia menthifolia Sch. Bip.

cs

E

Senecio pulcher Hook. & Arn.

margarida-do-banhado

Senecio ramboanus Cabr.

Status
endêmica

endêmica

Stevia myriadena Sch. Bip.

cs

E

Trichocline cordifolia Bak.

fom

E

endêmica

Trichocline linearifolia Malme

cs

E

endêmica

Trichocline speciosa Less.

cs

E

endêmica

Trixis hieracioides (D. Don.) DC.

ct

Ab

Trixis lessingii DC.

ct

Ab

Vernonia aspilioides Bak.

cs

Ab

assa-peixe

vsc

E

cs

Ab

vassourão-preto

fom

A

Vernonia echioides Less.

cs

Ab

Vernonia flexuosa Sims

cs

Ab

Vernonia catharinensis Cabr.
Vernonia cognata Less.
Vernonia discolor (Spreng.) Less.

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Vernonia megapotamica Spr.

cambarazinho

cs

Ab

Vernonia nitidula Less.

cambarazinho

fom

Ab

assa-peixe

cs

Ab

Vernonia puberula Less.

pau-toucinho

fod fom

A

Vernonia tweediana Bak.

assa-peixe

vsc

E

fom

E

Vernonia platensis (Spr.) Less.

família Basellaceae
Anredera cordifolia (Tenore) Steen
família Begoniaceae
Begonia cucullata Willd.

begônia

fom

E

Begonia fruticosa (Klotz.) A . DC.

begônia

fom

Ep

Begonia hilariana A . DC.

begônia

fom

E

Begonia semperflorens Link & Otto

begônia

ct

E

espinho-de-são-joão

fom

Ab

fnb

L

família Berberidaceae
Berberis laurina Billb.
família Bignoniaceae
Anemopaegma prostratum P. DC.
Jacaranda micrantha Cham.

caroba

fod

A

Jacaranda puberula Cham.

carobinha

fod

A

Macfadyena unguis-cati (L.) A . Gentry

cipó-unha-de-gato

fod fom

L

Pithecoctenium echinatum (Jacq.) K.Sch.

pente-de-macaco

fom

L

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers
Tabebuia alba (Cham.) Sandw.
Tynnanthus elegans Miers.

cipó-são-joão

fom

L

ipê-branco-da-serra

fom fnb

A

fod

L

Status

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A . Robyns

embiruçu

fod

A

Spirotheca passifloroides Cuatr.

mata-pau

fod

A

baleeira
borragem-miúda

fom
cs
cs

Ab
E
E

Status

família Bombacaceae

família Boraginaceae
Cordia monosperma (Jacq.) R. & S.
Moritzia dasyantha (Cham.) Fresen.
Thaumatocaryon sellowianum (Cham.) Johnst.

endêmica

família Bromeliaceae
Aechmea gamosepala Wittm.

gravatá

fod fom fnb

Ep

Aechmea recurvata (Klotsch.) L.B. Smith.

gravatá

fom

Ep

Billbergia nutans Wendll. ex Regel

gravatá-de-brinco

fom

Ep

Canistrum lindenii (Regel) Mez

gravatá-de-linden

fod

Ep

gravatá-de-reitz

vrp

El

gravatá

fod

Ep

gravatá
cravo-do-mato
cravo-do-mato
cravo-do-mato
cravo-do-mato
barba-de-velho

fod
fod
fod fom
fod
fom
fod fom

Ep
Ep
Ep
Ep
Ep
Ep

Vriesea carinata Wawra

gravatá

fod

Ep

Vriesea philippocoburgii Wawra

gravatá

fod fom

Ep

Vriesea vagans (L.B. Smith) L. B. Smith

gravatá

fod

Ep

Vriesea platynema Gaud.

gravatá

fod fom

Ep

Dyckia reitzii L. B. Smith.
Nidularium innocentii Lem.
Nidularium procerum Lindm.
Tillandsia aeranthos (Loisel.) Smith
Tillandsia stricta Solander
Tillandsia geminiflora Brongniart
Tillandsia recurvata (L.) L.
Tillandsia usneoides (L.) L.

rara

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Vriesea gigantea Gaud.

gravatá

fod

Ep

Vriesea incurvata Gaud.

gravatá

fod

Ep

Wittrockia superba Lindm.

gravatá

fod

Ep

almécega-vermelha

fod

A

cacto

vrp crp

El

Status

família Burseraceae
Protium kleinii Cuatr.
família Cactaceae
Notocactus linkii (Otto) Berger & Bacck Berger
Notocactus amatecantha (B.) B.

cacto

vrp crp

El

Rhipsalis capiliformis Weber

rabo-de-rato

fod

Ep

Rhipsalis houlletiana (Lem.) Lem.

rabo-de-rato

fom

Ep

Rhipsalis rosea Lager

rabo-de-rato

fnb

Ep

ct

E

cs

E

Lobelia camporum Pohl

cs

E

Pratia reniformis (Cham.) G. Don.

cs

E

endêmica

Siphocampylus betulifolius (Cham.) G. Don.

fom

E

endêmica

Siphocampylus verticillatus (Cham.) G. Don.

ct

Ab

Wahlenbergia linarioides (Lam.) A . DC.

cs

E

ct cs

E

família Callitrichaceae
Callitriche verna L.
família Calyceraceae
Acicarpha tribuloides Juss.
família Campanulaceae

família Caryophyllaceae
Cerastium dicrotrichum Fenzl. ex Rohrb.

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Drymaria cordata Willd.

fod

E

Paronychia chilensis DC.

cs

E

família Cecropiaceae
Cecropia catharinensis Cuatr.

embaúba

fod

Av

Cecropia glazioui Cuatr.

embaúba

fod

Av

figueira-mata-pau

fod

A

cancorosa

fom
fom
fom

Ab
Ab
Ab

cinzeiro

fod

A

carne-de-vaca
carne-de-vaca

fom
fom

A
A

Garcinia gardneriana (Tr. & Pl.) Zappi

bacopari

fod

Av

família Combretaceae
Buchenavia kleinii Exell

guarajuva

fod

A

fnb
fom

E
E

cs

L

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini
família Celastraceae
Maytenus aquifolium Mart.
Maytenus boaria Moline
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss.
família Chrysobalanaceae
Hirtella hebeclada Moric.
família Clethraceae
Clethra scabra Pers.
Clethra uleana Sleum.
família Clusiaceae

família Commelinaceae
Tradescantia effusa Mart.
Tradescantia fluminensis Vell.
família Convolvulaceae
Convolvulus ottonis Meissn.

Status

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

cs
fom

Ep
E

fom

Ep

fom

E

cs vsc

E

fom vsc
fom vsc
fom vsc
fom vsc

L
L
L
L

guaperê
gramimunha

fod fom
fnb

A
Av

endêmica

gramimunha

fom fnb

A

endêmica

tiririca

ct
ct
ct cs

E
E
E

tiririca
tiririca
tiririca
tiririca
tiririca

ct
cs
ct
ct
ct

E
E
E
E
E

Cuscuta platyloba Prog.
Dichondra sericea Swartz
família Cornaceae
Griselinia ruscifolia (Clos) Taub.
família Cruciferae
Cardamine chenopodifolia Pers.
Lepidium bonariense L.
família Cucurbitaceae
Apodanthera laciniosa (Schl.) Cogn.
Cayaponia biflora Cogn.
Cayaponia diversifolia (Cogn.) Cogn.
Cyclantera elegans Cogn.
família Cunoniaceae
Lamanonia speciosa (Camb.) L.B. Smith
Weinmannia humilis Engler
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe
família Cyperaceae
Ascolepis brasiliensis (Kunth) Benth.
Carex albolutescens Schwien.
Cyperus cayennensis (Lam.) Britt.
Cyperus haspan L. var. juncoides (Lam.) K.
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.
Cyperus laetus Kunth
Cyperus megapotamicus Kunth
Cyperus niger R. & P.

mastruço

abobrinha-do-mato

Status

endêmica

Táxons
Cyperus pohlii (Nees) Steud.
Cyperus reflexus Vahl
Cyperus virens Michx.
Lipocarpha sellowiana Kunth
Pleurostachys stricta Kunth
Rynchospora brasiliensis Boeck.
Scirpus giganteus Kunth
Scleria hirtella Swartz
família Droseraceae
Drosera breviflora Pursch

Nome popular

Habitat

Hábito

tiririca
tiririca
tiririca

capim-navalha

ct
ct
ct
ct
fom
cs
ct
ct

E
E
E
E
E
E
E
E

drósera

cs

E

urze

ct fnb

Ab

Status

família Ericaceae
Gaultheria itatiayae (Wawra) Sleumer
Gaylussacia angustifolia Cham.

camarinha

ct fnb

Ab

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.

camarinha

ct fnb vrp

Ab

Gaylussacia pseudogaultheria Cham.

camarinha

ct fnb

Ab

Leucothoe niederleinii Sleumer

urze

fom fnb vrp

Ab

Leucothoe nummularia DC.

urze

ct fnb

Av

capipoatinga

ct

E

endêmica
endêmica
endêmica

família Eriocaulaceae
Eriocaulon ligulatum (Vell.) L.B. Smith
Eriocaulon vaginatum Korn.

capipoatinga

ct

E

Paepalanthus caldensis Malme

gravatá-manso

ct

E

endêmica

Paepalanthus catharinae Ruhl.

gravatá-manso

ct

E

endêmica

ct

E

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhl.

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

família Erythroxylaceae
Erythroxylum amplifolium (Mart.) O . E. Schultz
Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O . E. Schultz
Erythroxylum cuspidifolium Mart.
Erythroxylum deciduum St. Hil.
família Euphorbiaceae
Acalypha gracilis Spreng.
Alchornea iricurana Casar.

cocão
cocão
cocão
cocão

fom
fom
fod
fom

Av
Av
Av
A

tanheiro

fom
fod

E
A

Alchornea sidifolia M. Arg.

tanheiro

fod

A

Alchornea triplinervia (C.S.) M. Arg.
Bernardia pulchella (Baill.) M.Arg.
Chiropetalum intermedium Pax & K.H.
Croton myrianthus M. Arg.
Euphorbia papillosa St. Hil.
Euphorbia peperomioides Boiss.
Gymnanthes concolor Spreng.
Hieronyma alchorneoides Fr. Allem.
Pachystroma longifolium (Nees) I.M. Johns.
Pera glabrata (Schott.) Baill.
Phyllanthus ramillosus M. Arg.
Sapium glandulatum (Vell.) Pax

tanheiro

pau-leiteiro

fod vsc
fom
fom
cs
cs
cs
fod
fod vsc
fod
fod vsc
cs
fod fom vsc

A
Ab
Ab
Ab
Ab
E
Av
A
A
A
Ab
A

tajuvinha
leiteirinho
branquilho

fod
fom
fom

Av
Av
A

fom

Ab

Sebastiania argutidens Pax & K. Hoff.
Sebastiania brasiliensis Spreng.
Sebastiania commersoniana (Baill.) Smith. & Downs
família Flacourtiaceae
Azara uruguayensis (Speg.) Sleumer

laranjeira-do-mato
licurana
mata-olho
seca-ligeiro

Status

endêmica
endêmica

endêmica

Táxons
Casearia decandra Jacq.
Casearia inaequilatera Camb.
Caseria silvestris Sw.
Xylosma salzmanii (Clos.) Eichl.
família Gentianaceae
Limnanthemum humboldtianum (Kth.) Gris.
Nymphoides indica (L.) O. Kuntze

Nome popular

Habitat

Hábito

guaçatonga
cambroé
chá-de-bugre
sucará

fod fom
fod
fod
fom

Av
Av
Av
Ab

soldanela-d'água

ct
va

E
E

cs

E

cs
cs
cs

E
E
E

Zygostigma australe (Cham. & Schl.) Gris.
família Geraniaceae
Geranium arachnoideum St. Hil.
Viviania montevidensis (Spr.) Reiche
Viviania rubiflora (Camb.) R. Kunth
família Gesneriaceae
Corytholoma confertifolium Hanst.
Corytholoma strictum Decne.
Hypocyrta radicans Kl. & Hanst.
Sinningia allagophylla (Mart.) Wiehler
Sinningia nivalis Chaut.

fom

Ep

ct

Ab

fom

Ep

batata-de-flor

cs

E

rainha-do-abismo

vrp

E

urtigão

vrp

E

pinheirinho-d'água

ct

E

cs

E

família Gunneraceae
Gunnera manicata Linden
família Halorrhagaceae
Myriophyllum brasiliense Camb.
família Hypericaceae
Hypericum brasiliense Choisy

Status

endêmica
endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Hypericum campestre Cham. & Schl.

cs

E

Hypericum cordiforme St. Hil.

cs

E

Hypericum mutilum L.

ct

E

Hypericum rufescens Klotzsch

cs

E

Citronella paniculata (Mart.) Howard

fom

Ab

família Iridaceae
Calydorea campestris (Seub.) Bak.
Sisyrinchium alatum Hook.
Sisyrinchium incurvatum Gard.
Sisyrinchium luzula Klotzsch
Sisyrinchium macrocephalumGrah.
Sisyrinchium minutiflorum Klatt

cs
crp vrp
crp vrp
ct
ct
cs

E
E
E
E
E
E

Sisyrinchium nidulare (Hand. M.) Johnst.

cs

E

Sisyrinchium scabrum Cham. & Schl.

cs

E

Status
endêmica

família Icacinaceae

família Juncaceae
Juncus capillaceus L.

junco

cs

E

Juncus densiflorus H.B.K.

junco

ct

E

Juncus dichotomus Elliot

junco

cs

E

Juncus effusus L.

junco

ct

E

Juncus marginatus Rostk.

junco

fom

E

Juncus microcephalus H.B.K.

junco

ct

E

Juncus scirpoides Lam.

junco

ct

E

Juncus tenuis Willd.

junco

ct

E

endêmica

endêmica

Táxons

Nome popular

Luzula ulei Buch.

Habitat

Hábito

Status

fom

E

endêmica
endêmica

família Lamiaceae
Cunila galioides Benth.
Cunila microcephala Benth.
Cunila spicata Benth.
Hyptis fasciculata Benth.
Ocimum selloi Benth.
Salvia procurrens Benth.
família Lauraceae
Aiouea saligna Meissn.
Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm.
Cryptocarya aschersoniana Mez
Endlicheria paniculata (Spr.) Macbr.
Nectandra lanceolata Nees

poejo

cs
ct
ct
cs vsc
fom
ct

E
E
E
E
E
E

canela
garuva
canela-fogo
canela-frade
canela-amarela

fod
fod fom
fod fom
fod
fod fom vsc

A
A
A
Av
A

Nectandra leucothyrsus Meissn.

canela-branca

fod vsc

A

Nectandra megapotamica (Spr.) Mez

canela-merda

fod fom vsc

A

Ocotea catharinensis Mez

canela-preta

fod

A

Ocotea kuhlmannii Vattimo

canela-burra

fod

A

imbuia
canela-sassafrás

fom
fod

A
A

Ocotea porosa (Nees) Barroso
Ocotea pretiosa (Nees) Mez
Ocotea puberula Nees

canela-guaicá

fod fom vsc

A

Ocotea pulchella Mart.

canela-do-brejo

fod fom

A

Ocotea teleiandra (Meissn.) Mez

canela-pimenta

fod

Av

canela-sebo

fod

A

Persea venosa Nees & Mart.
família Leguminosae

vulnerável
vulnerável
em perigo

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

pata-de-vaca

fod

Av

escada-de-macaco

fod

L

Status

subfamília Caesalpinoidae
Bauhinia forficata Link.
Bauhinia langsdorffiana Bong.
Cassia pubescens Jacq.
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake

fegegoso

cs

Ab

guapuruvu

fod

A

topete-de-cardeal

fod

Ab

ingá-banana

fod vsc

A

ingá

fom fnb

A

ingá-feijão

fod vsc

A

subfamília Mimosoidae
Calliandra tweediei Benth.
Inga striata Benth.
Inga lentiscifolia Benth.
Inga marginata Willd.

fod

A

Mimosa balduini Burk.

Inga sessilis (Vell.) Mart.

ingá-macaco

fnb

Av

Mimosa daleoides Benth.

cs

Ab

Mimosa falcipinna Benth.

crp vrp

E

Mimosa involucrata Benth.

crp vrp

E

Mimosa pseudoincana Burk.

fom

Ab

Mimosa ramosissima Benth.

fom

Ab

fom fnb

A

Mimosa scabrella Benth.

bracatinga

Mimosa sordida Benth.
Mimosa taimbensis Burk.
Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr.

pau-jacaré

endêmica

endêmica

endêmica
endêmica

fom

Ab

endêmica

fnb,vrp

arbusto

endêmica

fod

A

cs

E

subfamília Faboidae
Adesmia tristis Vog.

endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Crotalaria tweediana Benth.

guiso-de-cascavel

cs vsc

E

Dalbergia brasiliensis Vogel

marmeleiro-do-mato

fod

A

Desmodium affine Schlecht.

pega-pega

cs

E

Desmodium triarticulatum Malme

pega-pega

cs

E

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.

pega-pega

fom

E

corticeira-da-serra

fod

A

ct

L

fod

A

Phaseolus clitorioides Mart.

cs

L

Poirettia tetraphylla (Poir.) Burk.

cs

E

Rynchosia corylifolia Mart.

cs

L

Erythrina falcata Benth.
Lathyrus magellanicus Lam.
Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme

embira-de-sapo

Trifolium polymorphum Poir.

trevo

ct

E

Trifolium riograndense Burk.

trevo

cs crp

E

ct

L

Vicia montevidensis Vog.

Status

endêmica

endêmica

família Lentibulariaceae
Utricularia cornuta Mich.

utriculária

ct

E

Utricularia globulariifolia Mart.

utriculária

ct

E

cs

E

família Liliaceae
Nothoscordum striatum (Jacq.) Kunth
família Linaceae
Linum brevifolium St. Hil.

ct

E

Linum carneum St. Hil.

cs

E

Linum formosum Urb.

cs

E

endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Status

Buddleja ochroleuca Krzl.

ct

E

endêmica

Buddleja paludicola Krzl.

ct

E

Phrygilanthus acutifolius (R. & P.) Eichl.

fom

Ep

Struthantus uruguensis (H. & A .) G. Don.

fom

Ep

Cuphea calophylla Cham. & Schl.

fom

E

Cuphea glutinosa Cham. & Schl.

cs

E

Cuphea origanifolia Cham. & Schl.

ct

E

Cuphea obtusifolia Koehne

ct

E

Heimia myrtifolia Cham. & Schl.

cs

E

fod

A

Heteropterys lechenaultiana Juss.

fom

L

Heteropterys rufula Juss.

fom

L

ct

E

família Loganiaceae

família Loranthaceae

família Lythraceae

endêmica

família Magnoliaceae
Talauma ovata St. Hil.

baguaçu

família Malpighiaceae

família Malvaceae
Monteiroa bullata (Ekm.) Krap.
Pavonia communis St. Hil.

fom

Ab

Pavonia hastata Cav.

cs

Ab

Pavonia lanata R. E. Fries

cs

E

Sida macrodon DC.

guanxuma

cs

E

Sida potentilloides St. Hil.

guanxuma

cs

E

endêmica

Táxons
Sida rhombifolia L.

Nome popular

Habitat

Hábito

guanxuma

cs vsc

E

caeté

fod

E

ct

E

Status

família Maranthaceae
Calathea zebrina (Sims.) Lindl.
família Mayacaceae
Mayaca sellowiana Kunth
família Melastomataceae
Leandra alterninervia Cogn.

pixirica

fom

Ab

Leandra australis (Cham.) Cogn.

pixirica

fod fom vsc

Ab

Leandra circumscissa Cogn.

pixirica

fom

Ab

Leandra erinaceae Cogn.

pixirica

fom

Ab

Leandra eriocalix Cogn.

pixirica

fom

Ab

Leandra laevigata (O . Berg) Cogn.

pixirica

fom

Ab

endêmica

Leandra laxa Cogn.

pixirica

fom

Ab

endêmica

Leandra regnellii (Tr.) Cogn.

pixirica

fod fom fnb

Ab

Leandra variabilis Raddi

pixirica

fom

Ab

Leandra spp.

pixirica

fod

Ab

Miconia brasiliensis (Spreng.) Triana

pixirica

fod

Ab

Miconia cabuçu Hoehne

pixiricão

fod vsc

Av

Miconia cinerascens Miq.

pixirica

fom

Ab

Miconia cubatensis Hoehne

pixirica

fod

Av

Miconia hyemalis St. Hil. & Naud.

pixirica

fom

Ab

Miconia rigidiuscula Cogn.

pixirica

fod

Av

guamirim-ripa

fod

A

pixirica

ct

Ab

Mouriri chamissoniana Cogn.
Rynchantera brachyrrhyncha Cham.

endêmica

endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Tibouchina cerastiifolia (Naud.) Cogn.

quaresmeira

fom

E

Tibouchina clinopodiifolia (DC.) Cogn.

quaresmeira

fom

E

Tibouchina debilis Cogn.

quaresmeira

cs vsc

Ab

endêmica

Tibouchina glazioviana Cogn.

quaresmeira

fnb

Ab

endêmica

Tibouchina gracilis (Bonpl.) Cogn.

quaresmeira

cs

Ab

Tibouchina ramboi Brade

quaresmeira

cs fnb

Ab

endêmica

Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.

quaresmeira

fom vsc

Ab

endêmica

Tibouchina setoso-ciliata Cogn.

quaresmeira

fnb

Ab

endêmica

família Meliaceae
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedrela fissilis Vell.
Guarea lessoniana A . Juss.
Trichilia claussenii C. DC.

cangerana
cedro
catiguá-morcego
catiguá

fod
fod
fod
fod

A
A
Av
A

cipó-abuta
cipó-abuta
cipó-abuta

fod
fnb
fom

L
L
L

gema-de-ovo

fod

Av

Mollinedia elegans Tul.

pimenteira

fom

Ab

Mollinedia floribunda Tul.

pimenteira

fod

Ab

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins

pimenteira

fod

Ab

leiteiro

fod

A

família Menispermaceae
Abuta selloana (Benth.) Eichl.
Cissampelos pareira L. var. tamoides (Willd.) Diels
Odontocarya tamoides (P. DC.)
família Monimiaceae
Hennecartia omphalandra Poiss.

família Moraceae
Brosimum lactescens (S. Moore) C. C. Berg.

Status

Táxons
Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq.
Ficus insipida Willd.
Ficus organensis (Miq.) Miq.
Sorocea bonplandii (Bail.) Burg. Lanj. & Boer.

Nome popular

Habitat

Hábito

figueirão

fod

A

figueira-branca

fod

A

figueira-da-folha-miúda

fod

A

cincho

fod

Av

caeté

fod

E

bicuíba

fod

A

baga-de-pomba
capororoquinha
capororocão
capororoca

fod
fod fom
fod
fod

Av
Av
A
A

Status

família Musaceae
Heliconia velloziana L. Emygdio
família Myristicaceae
Virola oleifera L. Emygdio
família Myrsinaceae
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez
Myrsine coriaceae (Sw.) R. Br.
Myrsine umbellata Mart.
cf. Rapanea acuminata Mez
cf. Rapanea intermedia Mez
família Myrtaceae
Acca sellowiana Berg.
Aulomyrcia fenzliana Berg.
Blepharocalix saicifolius H.B.K.

capororoca

fod

A

gioabeira-da-serra
murta

fom
fom
fod fom

Av
Av
A

Calyptranthes concinna DC

guamirim-de-facho

fod fom

A

Calyptranthes eugeniopsoides Legr. & Kaus.

guamirim-branco

fod

Av

Campomanesia aurea Berg.

araçá-do-campo

cs

Ab

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) Berg.
Eugenia beaurepaireana (Kiaersk.) Legr.
Eugenia involucrata DC.

guabiroba

fod fom

Av

guamirim-ripa

fod

Av

cerejeira-do-mato

fom

A

endêmica

Táxons
Eugenia rostrifolia Legr.
Gomidesia sellowiana Berg.
Gomidesia spectabilis (DC.) Berg.
Gomidesia tijucensis (Kiaersk.) Legr.

Nome popular

Habitat

Hábito

batinga-vermelha

fod

A

guamirim

fom

Av

guamirim-vermelho

fod

Av

ingabaú

fod

A

guamirim-chorão

fod

A

Myrceugenia apligena (Berg.) Legr.

cambuí

fom

A

Myrceugenia euosma (Berg.) Legr.

cambuí

fom fnb

A

Marlierea silvatica (DC.) Kiaersk.

Myrceugenia myrcioides (Camb.) Berg.

guamirim

fod

Av

Myrceugenia planiramea (Berg.) Legr.

cambuí

fom

A

Myrcia multiflora (Lam.) DC.

cambuí

fod

A

Myrcia obtecta (Berg.) Kiaersk.

guamirim

fnb

Av

Myrcia ramulosa DC.

guamirim

fom

Ab

araçá-do-mato

fod

A

guamirim-de-folha-miúda

fod

Av

Myrcianthes gigantea Legr.
Myrciaria plinioides Legr.
Myrciaria tenella (DC.) Berg.

cambuí

fom

A

pau-ferro

fod,fom,fnb

A

Psidium cattleianum Sab.

araçá

fod

Av

Siphoneugenia reitzii Legr.

cambuizinho-de-reitz

fod fnb

A

maria-mole

fod

A

canela-de-veado

fod

Ab

casco-de-tatu

fod

Av

Myrrhinium atropurpureum Schott.

família Nyctaginaceae
Guapira opposita (Vell.) Reitz
família Ochnaceae
Ouratea parviflora (DC.) Baill.
família Olacaceae
Heisteria silvianii Schwacke

Status

endêmica

endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

carne-de-vaca

fod

Av

Status

família Oleaceae
Linociera mandioccana Echl.
família Onagraceae
Fuchsia regia (Vand.) Munz

brinco-de-princesa

fom

L

Ludwigia bullata (Hassl.) Hara

cruz-de-malta

ct

Ab

Ludwigia hookerii (Mich.) Hara

cruz-de-malta

ct

L

Ludwigia longifolia (DC.) Hara

cruz-de-malta

ct

Ab

Amblostoma tridactylum (Ldl.) Rchb.

orquídea

fod

Ep

Brachystele subfiliformis (Cogn.) Schltr.

orquídea

cs

E

Bulbophyllum sp.

orquídea

fom

Ep

Capanemia adelaidae Brade

orquídea

fom

Ep

Capanemia thereziae Rodr.

orquídea

fom

Ep

Cryptophoranthus cryptanthus (Rodr.) Rodr.

orquídea

fom fnb

Ep

Cryptophoranthus spicatus Dutra

orquídea

fom

Ep

Cyanaeorchis arundinae (Rchab. F.) Rodr.

orquídea

ct

E

Epidendrum caldense Rodr.

orquídea

fom

Ep

Habenaria parviflora Ldl.

orquídea

ct

E

família Orchidaceae

Habenaria repens Nutt.

orquídea

ct

E

Isabelia pulchella (Karzl.) Sengh. Etteusch.

orquídea

vrp

Ep

Malaxis histionantha Link. Kal. & Otto

orquídea

fom

E

Maxillaria cogniauxiana Hoehne

orquídea

fom

Ep

Maxillaria juergensii Schltr.

orquídea

fom

Ep

endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Maxillaria porphyrostele Rchb. F.

orquídea

fom

Ep

Maxillaria vernicosa Rodr.

orquídea

fom

Ep

Octomeria ochroleuca Rodr.

orquídea

fom

Ep

Octomeria umbonulata Schltr.

orquídea

fom

Ep

Octomeria sp.

orquídea

fom fnb

Ep

Oncidium edwalii Cogn.

orquídea

fom

Ep

Pabistella mirabilis(Schltr.) Brieg. & Sengh.

orquídea

fom

Ep

Pelexia lindmaniana (Krzl.) Schltr.

orquídea

ct

E

Phymatidium paranaense Samp.

orquídea

fom

Ep

Pleurothallis dryadum Schltr.

orquídea

fom

Ep

Pleurothallis grobyi Ldl.

orquídea

fom

Ep

Pleurothallis hygrophila Rodr.

orquídea

fom

Ep

Pleurothallis karlii Pabst

orquídea

fom

Ep

Pleurothallis marginalis Rchb. F.

orquídea

fom

Ep

Pleurothallis laciniata Rodr.

orquídea

fom

Ep

Rodrigueziella gomezoides (Rodr.) Pabst

orquídea

fnb

Ep

Sophronites coccinea (Ldl.) Rchb. F.

orquídea

fom fnb

Ep

cs crp

E

Status

família Oxalidaceae
Oxalis articulata Sav.
Oxalis caespitosa St. Hil.

cs

E

Oxalis sarmentosa Zucc.

fom

E

fod fom

L

família Passifloraceae
Passiflora actinia Hook.

maracujá

endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Passiflora coerula L.

maracujá-azul

fod fom

L

maracujá

fod fom

L

Passiflora misera H.B.K

Status

família Piperaceae
Peperomia catharinae Miq.

erva-de-vidro

fod fom

Ep

Peperomia galioides H.B.K.

erva-de-vidro

fod fom

Ep

Peperomia tenera Miq.

erva-de-vidro

fod fom

Ep

Piper concinnum (Miq.) C.DC.

pariparoba

fom

Ab

Piper gaudichaudianum Kunth

pariparoba

fod.fom

Ab

Piper superbum Miq.

pariparoba

fod

Ab

Piper xylosteoides (Kunth) Steud.

pariparoba

fom

Ab

Plantago australis Lam.

tansagem

fod fom

E

Plantago dielsiana Pilger

tansagem

ct

E

Plantago macrostachys Dcne.

tansagem

ct

E

Plantago turficola Rahn

tansagem

ct

E

cs

E

capim-mimoso

cs

E

vrp

E

família Plantaginaceae
endêmica
endêmica

família Poaceae
Agenium villosum (Nees) Pilger
Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees
Agrostis ramboi Parodi
Amphibromus quadridentulus (Doell) Swallen
Andropogon lateralis Nees
Andropogon macrothrix Trinius
Andropogon ternatus (Spr.) Nees
Aulonemia ulei (Hackel) McClure & Smith

capim-caninha

cs

E

cs crp ct

E

cs

E

cs

E

ct vrp

E

endêmica

endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

grama-tapete

cs vsc

E

Axonopus barbigerus (Kunth) Hitchcock

grama-tapete

cs vsc

E

Axonopus compressus (Swartz) Beauvois

capim-cabaiú

cs vsc

E

Axonopus affinis Chase

Axonopus ramboi C.A . Black

cs vsc

E

Axonopus siccus (Nees) Kuhlmann

cs vsc

E

ct

E

ct

E

Briza brachychaete Ekman
Briza calotheca (Trinius) Hackel

capim-treme-treme

Briza lindmanii Ekman

cs

E

Briza poaemorpha (Presl) Henrard

cs

E

Briza rufa (Presl) Steudel

cs

E

Briza subaristata Lam.

cs

E

Briza uniolae (Nees) Nees ex Steudel

cs

E

Bromus auleticus Trinius ex Nees

cs

E

Bromus brachyanthera Doell

ct

E

Bromus unioloides H.B.K.

cs

E

Calamagrostis alba (Presl) Steudel

cs

E

Calamagrostis longiaristata (Wedd.) Hackel ex Sodiro

cs

E

Calamagrostis viridiflavescens (Poiret) Kunth

cs

E

Chloris uliginosa Hackel

cs

E

fod fom

Ab

Chusquea leptophylla Nees

capim-treme-treme

carácriciúma

Chusquea meyeriana Ruprecht ex Doell

caracriciúma

fod fom

Ab

Chusquea mimosa McClure & Smith

cará mimoso

fom fnb vrp

Ab

capim-dos-pampas

cs vsc

E

cs

E

Cortaderia selloana (Schultes) Aschs. & Graebner
Danthonia secundiflora Presl.

Status

endêmica

Táxons
Enhydra sessilis (Sw.) DC.

Nome popular

Habitat

Hábito

capim-barda-de-lagoa

ct va

E

Eragrostis airoides Nees

cs

E

Eragrostis neesii Trinius

cs

E

Eragrostis polytricha Nees

cs

E

Eriochrysis cayenensis Beauvois

cs

E

Hypoginium virgatum (Desv. ex Hamilton) Dandy

ct

E

fod fom

E

ct va

E

Ichnanthus parodii Swallen
Leersia hexandra Swartz

grama-boideira

Luziola peruviana Gmelin
Merostachys multiramea Hackel

taquara-mansa

Panicum demissum Trinius
Panicum helobium Mez ex Henrard

ct va

E

fom

Ab

cs

E

fom

E

Panicum ovuliferum Trinius

cs crp vsc

E

Panicum stigmosum Trinius

cs

E

Paspalum dilatatum Poiret

cs

E

Paspalum ellipticum Doell

cs

E

Paspalum exaltatum Presl

cs

E

Paspalum haumanii Parodi

cs

E

Paspalum jurgensii Hackel

cs

E

Paspalum maculosum Trinius

cs

E

Paspalum mandiocanum Trinius

cs

E

cs

E

Paspalum plicatulum Michaux

cs

E

Paspalum polyphyllum Nees ex Trinius

cs

E

Paspalum notatum Fluege

grama-forquilha

Status

Táxons

Nome popular

Paspalum pumilum Nees

Habitat

Hábito

cs

E

Paspalum urvillei Steudel

cs

E

Paspalum yaguaroense Henrard

cs

E

Piptochaetium montevidensis (Spreng.) Parodi

capim-cabelo-de-porco

cs ct

E

Pseudechinolaena polystachya (H.B.K.) Stapf

pastinho-do-mato

fom

E

Schizachyrium imberbe (Hackel) Camus

cs

E

Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter

cs

E

Schizachyrium tenerum Nees

cs

E

Setaria geniculata (Lam.) Beauvois

cs vsc

E

Setaria scabrifolia (Nees) Kunth

cs vsc

E

Sporobolus aeneus (Trinius) Kunth

cs vsc

E

Trachypogon polymorphus Hackel

cs

E

Podostemon schenckii Warming

vlr

E

Tristicha hypnoides Tul.

vrp

E

ct

E

ct

E

família Podostemonaceae

família Polygalaceae
Monnina tristaniana St. Hil. & Moq.
Polygala brasiliensis L.
Polygala campestris Gard.

falsa-ipecacuanha

fom

E

Polygala linoides Poiret

cs

E

Polygala moquiniana St. Hil.

cs

E

Polygala pulchella St. Hil. & Moq.

cs

E

família Polygonaceae

Status

Táxons
Polygonum meissnerianum Cham. & Schl.
Polygonum punctatum Elliot

Nome popular

Habitat

Hábito

cataia

ct

Ab

erva-de-bicho

ct

Ab

ct vlr

E

ct vlr

E

ct

E

carvalho-brasileiro
carvalho-brasileiro

fnb
fom
fom

Av
A
A

cipó-barba-de-velho
aipo-do-banhado
aipo-do-banhado

fom
ct
ct

L
E
E

vrp

Ab

Status

família Pontederidaceae
Heteranthera zosterifolia Mart.
família Potamogetonaceae
Potamogeton polygonus K. Schum.
família Primulaceae
Anagallis filiformis Cham. & Schl.
família Proteaceae
Euplassa nebularis Rambo & Sleumer
Roupala asplenioides Sleumer
Roupala brasiliensis Kl.
família Ranunculaceae
Clematis dioica L.
Ranunculus bonariensis Poiret
Ranunculus flagelliformis Smith
família Rhamnaceae
Colletia exserta Klotzsch
Discaria americana Gill. & Hook.
Rhamnus sphaerosperma Sw.
família Rosaceae

canjica

vrp
fom

Ab
Ab

Acaena eupatoria Cham. & Schl.

carrapicho-rasteiro

fom cs vsc

E

fom

E

fom

E

Alchemilla parodii Johnst.
Duchesnea indica (Andr.) Focke

moranguinho-silvestre

endêmica
endêmica

endêmica

Táxons
Prunus sellowii Koehne

Nome popular

Habitat

Hábito

pessegueiro-bravo

fom

A

Quillaja brasiliensis (St. Hil. & Tul.) Mart.

sabão-de-soldado

fom

A

Rubus brasiliensis Mart.

amoreira-do-mato

fom

L

Rubus erythroclados Mart.

amoreira-branca

fom

L

amoreira-do-mato

fom

L

pau-de-macuco

fod

Av

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC.

poaia

cs

E

Borreria laxa Cham. & Schl.

poaia

cs

E

Borreria tenella (H.B.K.) Cham. & Schl.

poaia

cs

E

Borreria thalictroides K. Schm.

poaia

ct

E

Borreria valerianoides Cham. & Schl.

poaia

Rubus sellowii Cham. & Schl.

Status

família Rubiaceae
Bathysa meridionalis Smith & Downs

cs

E

fod fom vsc

E

grandiúva-d'anta
grandiúva-d'anta

fod fom ct vsc
cs
fnb
fod fom
fom
cs
fod
fod

E
E
Ab
Av
L
E
Ab
Ab

Psychotria kleinii Smith & Downs

grandiúva-d'anta

fod

Ab

Psychotria suterella M. Arg.

grandiúva-d'anta

fod

Ab

ct

E

Coccocypselum condalia Pers.
Diodia alata Nees & Mart.
Diodia dasycephala Cham. & Schl.
Emmeorrhiza umbellata (Spr.) K. Schum.
Faramea marginata Cham.
Manettia racemosa K. Schum.
Mitracarpus brasiliensis M.L. Porto & Waechter
Psychotria leiocarpa Cham. & Schl.
Psychotria brachyceras M. Arg.

Relbunium equisetoides (Cham. & Schl.) Ehrend.

pimenteira-selavagem

endêmica

Táxons

Nome popular

Relbunium hirtum (Lam.) K. Schum.
Relbunium humile (Cham. & Schl.) K. Schum.
Relbunium hypocarpium (L.) Hewsley
Relbunium vallantoides (Cham. & Schl.) K. Schum.
Relbunium vile (Cham. & Schl.)
Richardia humistrata (Cham. & Schl.)

Habitat

Hábito

cs

E

cs

E

fom

E

cs

E

fom

L

cs crp vrp

E

Rudgea jasminoides (Cham.) M. Arg.

pimenteira-de-folhas-largas

fod vsc

Ab

Rudgea parquioides (Cham.) M. Arg.

café-do-mato

fom

Ab

Esenbeckia grandiflora Mart.

pau-de-cotia

fod

Av

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

mamica-de-cadela

fod fom

A

pau-fernandes

fod

Av

mamica-de-cadela

fod

A

salseiro

fod

A

chal-chal
vacunzeiro
camboatá-vermelho
vassoura-vermelha

fod fom
fom
fod fom
vsc

A
A
A
A

família Rutaceae

família Sabiaceae
Meliosma sellowii Urb.
Zanthoxylum hyemalis (St. Hil.) Engl.
família Salicaceae
Salix chilensis Molina
família Sapindaceae
Allophylus edulis Raldk.
Allophylus guaraniticus (St. Hil.) Raldk.
Cupania vernalis Camb.
Dodonea viscosa (L.) Jacq.
Matayba elaeagnoides Raldk.
Matayba guianensis Aubl.
Paulinia sp.

camboatá

fod fom

A

camboatá-branco

fod

A

cipó-timbó

fod

L

Status

Táxons
Serjania sp.

Nome popular

Habitat

Hábito

cipó-timbó

fod

L

aguaí

fod

A

cs

E

Status

família Sapotaceae
Chrysophyllum viride Mart. & Eichl. ex Miq.
família Saxifragaceae
Escallonia chlorophylla Cham. & Schl.
Escallonia montevidensis (Cham. & Schl.) DC.

canudo-de-pito

Escallonia petrophyla Rambo & Sleumer
Escallonia sellowiana DC.

fom

E

crp vrp

E

fom

E

cs

E

endêmica
endêmica

família Scrophulariaceae
Bacopa chamaedryoides (H.B.K.) Wettst.
Bacopa monnierii (L.) Penn.

ct vrp

E

cs

E

cs ct

E

salsaparilha

fod fom

L

manacá

fod fom
fom
fod fom vsc
fod
cs

Ab
Ab

Bacopa tenella (Cham. & Schl.) Wettst.
Gerardia linarioides Cham. & Schl.
família Smilacaceae
Smilax brasiliensis Spreng.
família Solanaceae
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schl.) Benth.
Capsicum microcarpum Cav.
Cestrum corymbosum Schlecht.
Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex Wild.
Nicotiana bonariensis Lehm.

coerana
trombeteira

Ab
Ab

Petunia paranensis Dusén

petúnia

crp vrp

E

endêmica

Petunia rupestris Dusén

petúnia

crp vrp

E

endêmica

Petunia violacea Lindl.

petúnia

cs vrp

E

Táxons

Nome popular

Solanum americanum Mill.
Solanum ellipticum Vell.

Habitat

Hábito

vsc

E

fom

Ab

Solanum inaequale Vell.

canema

fod fom vsc

Ab

Solanum inodorum Vell.

joá-cipó-branco

fod fom

Ap

Solanum jasminoides Paxton

fom

Ap

Solanum paranense Dusén

fom

Ab

Solanum prunifolium Willd.

fom

Ap

jurubeba-velame

fom

Ab

carne-de-vaca

fom

A

Symplocus celastrina Mart.

orelha-de-onça

fod fom

Ab

Symplocus uniflora (Pohl) Benth.

orelha-de-gato

fom

Ab

embira
embira

fod fom fnb
fod fom

Ab
Ab

açoita-cavalo
carrapicho

fod
fod vsc

A
Ap

esporão-de-galo

fod fom

Ap

grindiúva

fod vsc

Av

Solanum variabile Mart.
família Styracaceae
Styrax leprosus Hook. & Arn.
família Symplocaceae

família Theaceae
Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski
família Thymeliaceae
Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Newling
Daphnopsis racemosa Gris.
família Tiliaceae
Luehea divaricata Mart.
Triumfetta abutiloides St. Hil.

santa-rita

família Ulmaceae
Celtis sellowiana Miq.
Trema micrantha (L.) Blume

Status

endêmica

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

urtiga-mansa

fod fom ct vsc

E

fod fom

E

fod fom

Ab

Status

família Urticaceae
Boehmeria cylindrica Willd.
Phenax angustifolius Wedd.
Urera bacifera (L.) Gaud.

urtigão

família Valerianaceae
Valeriana scandens L.
Valerianopsis chamaedryfolia (C.&S.) C.A . Müll.

fod fom

L

cs

E

Valerianopsis eichleriana C.A . Müll.

cs

E

Valerianopsis salicarifolia (Vahl.) C.A . Müll.

cs

E

pau-de-gaiola

fod vsc

Av

tucaneira

fod vsc

A

Lantana camara L.

camaradinha

fod vsc

Ab

Lantana montevidensis (Spr.) Briq.

camaradinha

fom vsc

Ab

endêmica

família Verbenaceae
Aegiphila sellowiana Cham.
Citharexylum myrianthum Cham.

Lippia ramboi Mold.

fom

Ab

Timotocia chamaedryfolia (Cham.) Mold.

cs

E

Verbena alata Cham.

ct

E

Verebna carollata Briq.

cs

E

Verbena dissecta Willd.

crp vrp

E

Verbena filiicaulis Schaurer

cs

E

Verbena hirta Spreng.

cs

E

Verbena isabellei Briq.

ct

E

Verbena litoralis H.B.K.

cs

E

endêmica
endêmica

Táxons

Habitat

Hábito

Verbena lobata Vell.

cs

E

Verbena megapotamica Spreng.

cs

E

Verbena phlogiflora Cham.

cs

E

Verbena rigida Spreng.

cs

E

Verbena strigiosa Cham.

cs

E

endêmica

Verbenoxylum reitzii (Moldenke) Troncoso

fnb

Av

endêmica

fod

A

fod vsc

L

cs

Ab

fom

E

endêmica

ct

E

endêmica

fod fom

L

fom

Ep

Vitex megapotamica (Spreng.) Mold.

Nome popular

tarumã

Status

família Violaceae
Anchietea salutaris St. Hil.
Hybanthus parviflorus (Mutis) Baill.
Viola cerasifolia St. Hil.
Viola subdimidiata St. Hil.
família Vitaceae
Cissus striata Ruiz & Pav.
família Vittariaceae
Vittaria lineata (L.) Sm.
família Winteraceae
Drimys angustifolia Miers

casca-d'anta

fnb

arvoreta

Drimys brasiliensis Miers

casca-d'anta

fom fnb

Av

botão-de-ouro

ct

E

família Xyridaceae
Xyris capensis Thunb.

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Xyris jupicai L.C. Rich.

botão-de-ouro

ct

E

Xyris macrocephala Vahl

botão-de-ouro

ct

E

Xyris regnellii Nilsson

botão-de-ouro

ct

E

Xyris rigida Kunth

botão-de-ouro

ct

E

Status

endêmica

Legenda para Hábito: A – árvore; Av - arvoreta; Ab – arbusto; Ap – arbusto apoiante; E – erva; Ep – epífita; El – epilítica; L – liana;
Legenda para as fitofisionomias: crp – campo rupestre; cs – campo limpo; ct – campo turfoso; vrp – vegetação rupícola; fod - floresta ombrófila densa; fom - floresta ombrófila mista; fnb – floresta
nebular. vsc – vegetação secundária.

TABELA G2 - Lista Preliminar das Espécies de Fanerógamas Nativas Raras ou Endêmicas dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, (Perin,
2003).
Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

cs ct

Ab

madressilva-rasteira

fom

L

Eryngium floribundum Cham. & Schl.

caraguatá

cs

E

Eryngium glaziovii Urb.

caraguatá

fnb

E

Eryngium zosterifolium Wolff.

caraguatá

divisão Angiospermae
família Amaryllidaceae
Alstroemeria sellowiana Seub.
Bomarea edulis Herb.
família Apiaceae

ct

E

Hydrocotyle langsdorfii DC.

fom

E

Hydrocotyle quinqueloba R. & P.

fom

E

Calostigma glabrum Decne.

fnb

L

Gonianthela acuminata Malme

fnb

L

Oxypetalum erectum Mart. & Zucc.

cs

E

cs

Ab

família Asclepiadaceae

família Asteraceae
Baccharis discolor Bak.

vassoura-alecrim

Baccharis erigeroides Steud.

vassoura

cs

Ab

Baccharis illinita DC.

vassoura

cs

Ab

cs

Ab

fom

Ab

Baccharis leucocephala Dusén
Baccharis organensis Bak.

Táxons
Baccharis palustris Heer.
Baccharis selloi Bak.
Baccharis uncinella DC.
Baccharis villosa Heer.
Erigeron maximus Link. & Otto
Eupatorium coriaceum Scheele
Eupatorium dimorpholepis Bak.
Eupatorium gaudichaudianum DC.
Pamphalea araucariophila Cabr.
Pamphalea ramboi Cabr.
Senecio conyzifolius Bak.
Senecio ramboanus Cabr.
Trichocline cordifolia Bak.
Trichocline linearifolia Malme
Trichocline speciosa Less.
família Boraginaceae
Thaumatocaryon sellowianum (Cham.) Johnst.
família Campanulaceae
Pratia reniformis (Cham.) G. Don.
Siphocampylus betulifolius (Cham.) G. Don.
família Cornaceae
Griselinia ruscifolia (Clos) Taub.
família Cunoniaceae
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe

Nome popular

vassoura
carqueja

margarida-melada

gramimunha

Habitat

Hábito

ct
cs vsc
cs vsc
ct
ct vsc
cs
cs
fom
fom
cs
cs
fom
fom
cs
cs

Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
E
Ab
Ab
E
E
E
E

cs

E

cs
fom

E
E

fom

Ep

fom fnb

A

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

Gaylussacia angustifolia Cham.

camarinha

ct fnb

Ab

Gaylussacia pseudogaultheria Cham.

camarinha

ct fnb

Ab

urze

ct fnb

Ab

gravatá-manso
gravatá-manso

ct
ct

E
E

cs
cs
cs

Ab
E
Ab

pega-pega

cs

E

trevo

cs crp

E

cs

E

vrp

E

crp vrp
cs

E
E

fom

E

cs

E

família Ericaceae

Leucothoe nummularia DC.
família Eriocaulaceae
Paepalanthus caldensis Malme
Paepalanthus catharinae Ruhl.
família Euphorbiaceae
Croton myrianthus M. Arg.
Euphorbia peperomioides Boiss.
Phyllanthus ramillosus M. Arg.
família Faboidae
Desmodium triarticulatum Malme
Trifolium riograndense Burk.
família Geraniaceae
Geranium arachnoideum St. Hil.
família Gunneraceae
Gunnera manicata Linden
família Iridaceae
Sisyrinchium incurvatum Gard.
Sisyrinchium nidulare (Hand. M.) Johnst.
família Juncaceae
Luzula ulei Buch.
família Lamiaceae
Cunila galioides Benth.

urtigão

poejo

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

ingá

fom fnb
cs

A
E

Linum brevifolium St. Hil.

ct

E

Linum formosum Urb.

cs

E

ct

E

ct

E

ct

E

fom
fom
fom
fom
fom
cs vsc
fnb
cs fnb
fom vsc
fnb

Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab

fnb

Av

família Leguminosae
Inga lentiscifolia Benth.
Adesmia tristis Vog.
família Linaceae

família Loganiaceae
Buddleja ochroleuca Krzl.
família Lythraceae
Cuphea obtusifolia Koehne
família Malvaceae
Monteiroa bullata (Ekm.) Krap.
família Melastomataceae
Leandra circumscissa Cogn.
Leandra laevigata (O . Berg) Cogn.
Leandra laxa Cogn.
Leandra variabilis Raddi
Miconia cinerascens Miq.
Tibouchina debilis Cogn.
Tibouchina glazioviana Cogn.
Tibouchina ramboi Brade
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.
Tibouchina setoso-ciliata Cogn.

pixirica
pixirica
pixirica
pixirica
pixirica
quaresmeira
quaresmeira
quaresmeira
quaresmeira
quaresmeira

família Mimosoidae
Mimosa balduini Burk.

Táxons

Nome popular

Mimosa involucrata Benth.

Habitat

Hábito

crp vrp

E

Mimosa ramosissima Benth.

fom

Ab

Mimosa sordida Benth.

fom

Ab

cambuí
cambuí
cambuizinho-de-reitz

fom
fom
fom
fod fnb

Av
A
A
A

brinco-de-princesa

fom

L

orquídea

cs

E

fom

E

vrp
ct
ct

E
E
E

fom

E

fnb
fom

Av
A

vrp

Ab

família Myrtaceae
Aulomyrcia fenzliana Berg.
Myrceugenia apligena (Berg.) Legr.
Myrceugenia planiramea (Berg.) Legr.
Siphoneugenia reitzii Legr.
família Onagraceae
Fuchsia regia (Vand.) Munz
família Orchidaceae
Brachystele subfiliformis (Cogn.) Schltr.
família Oxalidaceae
Oxalis sarmentosa Zucc.
família Poaceae
Agrostis ramboi Parodi
Aulonemia ulei (Hackel) McClure & Smith
Bromus brachyanthera Doell
família Polygalaceae
Polygala campestris Gard.
família Proteaceae
Euplassa nebularis Rambo & Sleumer
Roupala asplenioides Sleumer

carvalho-brasileiro

família Rhamnaceae
Colletia exserta Klotzsch

Táxons

Nome popular

Habitat

Hábito

poaia

ct

E

Escallonia petrophila Rambo & Sleumer

vrp

Ab

Escallonia chlorophylla Cham. & Schl.

cs

E

família Rubiaceae
Borreria thalictroides K. Schm.
família Saxifragaceae

família Solanaceae
Petunia paranensis Dusén

petúnia

crp vrp

E

Petunia rupestris Dusén

petúnia

crp vrp

E

fom

Ab

Solanum paranense Dusén
Solanum prunifolium Willd.

fom

Ab / apo

fom

Ab

cs

E

fom

Ab

Verbena alata Cham.

ct

E

Verbena strigiosa Cham.

cs

E

Verbenoxylum reitzii (Moldenke) Troncoso

fnb

Av

fom

E

ct

E

Solanum variabile Mart.

jurubeba-velame

família Valerianaceae
Valerianopsis eichleriana C.A . Müll.
família Verbenaceae
Lippia ramboi Mold.

família Violaceae
Viola cerasifolia St. Hil.
família Xyridaceae
Xyris rigida Kunth

botão-de-ouro

Legenda para Hábito: A – árvore; Av - arvoreta; Ab – arbusto; E – erva; Ep – epífita; El – epilítica; L – liana;
Legenda para as fitofisionomias: crp – campo rupestre; cs – campo limpo; ct – banhado turfoso; vrp – vegetação rupícola; fod - floresta ombrófila densa; fom - floresta ombrófila mista; fnb – floresta
nebular. vsc – vegetação secundária.

ANEXO 09: LISTAGEM DE ESPÉCIES VEGETAIS EXÓTICAS

TABELA G3 - Lista Preliminar das Principais Espécies Exóticas Ocorrentes nos Parques
Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral e entorno (Perin, 2003)

Táxons
divisão Gymnospermae
família Pinaceae
Pinus elliotis Engelm.
Pinus taeda L.
divisão Angiospermae
família Araliaceae
Tetrapanax sp.
família Arecaceae
Roystonia oleraceae O . F. Kook
Roystonia regia (H.B.K.) O . F. Kook
família Balsaminaceae
Impatiens balsamina
família Euphorbiaceae
Aleurites moluccana (L.) Willd.
Manihot esculenta Crantz
Ricinus communis L.
família Leguminosae
Phaseolus vulgaris L.
Trifolium repens L.
Ulex europaeus L.
família Meliaceae
Melia azedarach L.
família Musaceae
Musa paradisiaca L.
família Myrtaceae
Eucalyptus saligna Sm.
Eucalyptus citriodora Hk.
família Poaceae
Avena sativa L.
Lolium perenne L.
Oryza sativa L.
Saccharum officinale L.
Zea mays L.
família Proteaceae
Grevilea robusta A. Cunn.
família Rhamnaceae
Hovenia dulcis Thunb.
família Rosaceae
Eryobotrya japonica Lindl.
família Rutaceae
Citrus aurantium L.
Citrus aurantium L. var. bergamia
Citrus medica L.
família Solanaceae
Nicotiana tabacum L.
família Zingiberaceae
Hedychium coronarium Koenig
Legenda; C = cultivada; I = invasora

Nome Popular

Presença nas Uc’s
e Entorno

pinheiro
pinheiro

C, I
C, I

árvore-de-papel

I

palmeira real
palmeira imperial

C
C

maria-sem-vergonha

I

nogueira da Índia
mandioca
mamona

C
C
I

feijão-de-vara
trevo
tojo

C
C, I
I

cinamomo

C

banana

C

eucalipto
eucalipto

C
C

aveia
azevém
arroz
cana-de-açúcar
milho

C
C
C
C
C

grevílea

C

uva-do-japão

C, I

ameixa-do-japão

C, I

laranjeira comum
bergamoteira, tangerina
limoeiro

C
C
C

fumo, tabaco

C

lírio-do-brejo

I

ANEXO 10: TABELAS RELATIVAS A ANUROFAUNA OCORRENTE NOS PARQUES
NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL E ENTORNO (SEGALLA,
2003)

TABELA H1 – Anfíbios com Ocorrência Constatada nos Parques Nacionais de Aparados da Serra, Serra Geral e área de Entorno, por Ponto de
Amostragem, Durante os Trabalhos de Avaliação Ecológica Rápida (AER), Realizados em Agosto e Novembro de 2002, além de Espécies Citadas
em Bibliografia e Colecões de Museus. As siglas OP e A indicam pontos onde ocorreram observações oportunísticas.
Táxons

Nome Vernacular

Sítio/Ponto

Registro

OPa24, OPa26, 69, 70

ABVCF

família Microhylidae
Elachistocleis ovalis

sapo-guardinha

Elachistocleis erythrogaster

sapo-guarda

família Bufonidae
Bufo crucifer
Bufo ictericus
Bufo dorbignyi
Bufo arenarum
Melanophryniscus tumifrons
Melanophryniscus cambaraensis
Dendrophryniscus aff. berthalutzae
família Hylidae
Hyla faber
Hyla hylax
Hyla guentheri
Hyla pulchella
Hyla marginata
Hyla semiguttata
Hyla bischoffi
Hyla leptolineata
Hyla microps
Hyla minuta
Hyla sanborni
Hyla uruguaya

sapo-cruz
cururu
sapo-de-jardim
sapo-da-praia
sapinho-cabecudo
sapinho-verde
sapinho-da-mata

B
OPa01, 18
04, 23, 52A, OPa05, 72

73, OPa20, A10, 52B, 52
sapo-ferreiro
OPa02, 18
perereca-cabra
OPa03
perereca
59, 49, 40b, OPa36
perereca-do-banhado
23
perereca-verde
OPa22, OPa25, OPa28
perereca-malhada
OPa01, OPa05, 18, 23, 45A, 45b
perereca
OPa17, OPa22, OPa23, OPa24, 59, 59a, OPa27, OPa28, 45B, 50, 33, 45A
perereca-listrada
07a, 45A
perereca
09, 06, OPa06, 06, OPa08, OPa16, OPa17, 71, 45, 52B, OPa24, OPa26, 59, 59a, 31b, 69, OPa31, 40b
perereca
71, 52B, 52A, 52, OPa24, OPa26, 59, 59a, 69, 70, OPa32, OPa07
perereca-pequena
OPa09, 40b
tic-tac

ACFB
AFCB
B
B
B
B
B
AB
CFA
ACFV
ABCFV
ACFBV
ABCFV
ACFBV
ABCFV
ABCFV
ABCFV
ABCV
ABCFV

Táxons

Nome Vernacular

Scinax squalirostris
Scinax fuscovarius
Scinax eringiophilus
Scinax perereca
Scinax catharinae
Scinax aff. cuspidatus
Scinax berthae
Phrynohyas imitatrix
Aplastodiscus perviridis
Pseudis minutus

perereca-nariguda
perereca-de-banheiro
raspa-de-cuia
perereca
perereca-catarina
perereca-branca
risadinha
perereca-leiteira
perereca-verde
rã-boiadora-pequena

Pseudis cardosoi
família Leptodactylidae
Adenomera aff. marmorata
Cycloramphus valae
Proceratophrys bigibbosa
Proceratophrys brauni
Odontophrynus americanus
Eleutherodactylus guentheri
Hylodes meridionalis

rã-boiadora
ranzinha
rã-das-pedras
rã-de-chifre
intanha-pequena
rã-da-terra
rã-das-matas
rã-das-cörregos

Thoropa saxatilis

rã-dos-lajeados

Leptodactylus ocellatus

rã-criola

Leptodactylus gracilis

rã-listrada

Leptodactylus mystacinus

rã-de-bigode

B

Leptodactylus latinasus

rã

B

Leptodactylus plaumanni

ranzinha-listrada

Physalaemus biligonigerus

rã-balão

Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

Physalaemus henselii

ranzinha

Sítio/Ponto

Registro

OPa09, OPa16, 52, OPa24, 59, 59a, 40b

59

ABCFV
AB
ABCFV
ABCFV
BA
ABCFV
B
B
ABCFV
BVCFV

52b, OPa21, OPa24, 59, 59a, 48, 49, OPa35, 40b

ABCFV

09, 07a

AB
B
B
AB
B
CBFV
VBA

73, OPa24, 69
OPa16, 45, 45a, 52b, 52a, 52, OPa26, 59, 59a, 45b, 40b
18, 31b, 69
OPa05
70

OPa22, OPa25, OPa28, 45B, 31b, 55

06, OPa10, 18, 18, OPa11
01, 58
04a, 10

BM
03, OPa07, OPa17, 72, 52A, 52, OPa26, 59, 69, 48, 70, 40b

ABCVF

04, OPa12, 69, 70, 71, 73

AB

OPa18, OPa19, OPa20, OPa32, OPa33

ABCFV

69

VCF

OPa18, OPa19, 73, 71, 45, 52B, OPa24, OPa26, 59, 59a, 69, 70, OPa30, OPa31, 40b

ABCFV
B

Táxons

Nome Vernacular

Physalaemus gracilis
Physalaemus lisei

Sítio/Ponto

Registro

rã-chorona

OPa18, 45, 45A, 52B, 52A, 52, OPa26, 59, 69, 40b, OPa36,

ABCFV

rã-mosquito

18, 23, 45B

ACFBV

18

AB

Physalaemus nanus

rã-chorona-pequena

Pleurodema bibroni

rã

Pseudopaludicola falcipes

ranzinha-da-várzea

Legenda para forma de registro: A – Auditivo, B - Bibliografia, C – Coleta, F – Fotográfico, M - Museus, V – Visual,

B
69, OPa29, 70

ACFVB

TABELA H2 – Espécies Registradas como Ocorrentes nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral e seu Entorno seus habitats preferenciais e
status de conservação. (Segalla, 2003)
Táxons

Habitat

Status

família Microhylidae
Elachistocleis ovalis (Boettger, 1885)
Elachistocleis erythrogaster Kwet & Di Bernardo, 1999

fod, fom,ct, ur, lear, leaa, leae, lenbt, lenat, lenap.
fom,ct, lenat

família Bufonidae
Bufo crucifer Wied-Neuwied, 1821
fod, fomv, ur, lma, lmna, lmnf, lpnf, lpnb, lpna, leae, lenft, lenfp, lenbt, lenbp, lenat, lenap.
Bufo ictericus Spix, 1824
fod, fomv, ur, lma, lmna, lmnf, lear, leaa, leae, lenbt, lenbp, lenat, lenap.
Bufo dorbignyi Duméril & Bibron, 1841
fodt, le
Bufo arenarum Hensel, 1987
fodt, le
Melanophryniscus tumifrons (Boulenger, 1905)
fom, lenb, lena.
Melanophryniscus cambaraensis Braun & Braun, 1979
fom, ct, lenat
Dendrophryniscus aff. berthalutzae Izecksohn, 1994
fod, le
família Hylidae
Hyla faber Wied-Neuwied, 1821
fod, fom, lear, leae, lenft, lenfp, lenbt, lenbp, lenat, lenap.
Hyla hylax Heyer, 1985
fods, fodm, lpnf.
Hyla guentheri Boulenger, 1886
fodt, lear, leaa, lena.
Hyla pulchella Duméril & Bibron, 1841
fod, lear, lenfp, lenap.
Hyla marginata Boulenger, 1886
fods, lpnf.
Hyla semiguttata Lutz, 1925
fom, lpnb, lpna.
Hyla bischoffi Boulenger, 1887
fod, fom, lear, lenfp, lenbp.
Hyla leptolineata Braun & Braun, 1977
lpna, lear, lenat, lenap.
Hyla microps Peters, 1872
Hyla minuta Peters, 1872
Hyla sanborni Schmidt, 1944
Hyla uruguaya Schmidt, 1944
Scinax squalirostris (Lutz, 1925)
Scinax fuscovarius (Lutz, 1925)

fom, fods, lenf, lenb.
fod, fom, ur, lear, leaa, leae, lenat, lenap.
fodt, fom, lear, leaa, lenat, lenap.
ct, fom, lar, lenat, lenap.
fom, ct, lear, leae, lenat, lenap.
fod, fom, ur, lear, leaa, leae, lenb, lena, mhr.

vul

vul

Táxons
Scinax eringiophilus (Gallardo, 1961)
Scinax perereca Pombal, Haddad & Kasahara, 1995
Scinax catharinae (Boulenger, 1888)
Scinax aff. cuspidatus (Lutz, 1925)
Scinax berthae (Barrio, 1962)
Phrynohyas imitatrix (Miranda Ribeiro, 1926)
família Pseudidae
Aplastodiscus perviridis Lutz, 1950
Pseudis minutus Günther, 1859
Pseudis cardosoi Kwet, 2000
família Leptodactylidae
Adenomera aff. marmorata Fitzinger in Steidachner, 1867
Cycloramphus valae Heyer, 1983
Proceratophrys bigibbosa (Peters, 1872)
Proceratophrys brauni Kwet & Faivovich, 2001
Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841)
Eleutherodactylus guentheri (Steidachner, 1864)
Hylodes meridionalis (Mertens, 1927)

Habitat
fom, ct, lar, leae, lena.
fod, fom, leae, lenft, lenfp, lenbt.
fod, lenft, lenfp, lenbt, lenbp
fodt, lê
fom, lear, leae, lenb, lena
fom, lenft, lenfp
fom, ct, lpnb, lpna, len
fom, ct, lear, lenap
fom, ct, lear, lenap
fom, fodt, fods, fodm, mhs
.
fod, lmnf, lpnf
fods, fodm, lpnf, mhs
fodt, fods, lpa, lpnb, lpna
fod, fom, ct, lear, leae,lenft, lenbt, lenat
fod, fom, mhs
fods, fodm, lpnf

Thoropa saxatilis Cocroft & Heyer, 1988

fods, fodm, lpnf, mhg

Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758)

fod, fom, ur, lmna, lmnf, lp, lear, leaa, leae, lenf, lenb, lena

Leptodactylus gracilis (Duméril & Bibron, 1841)
Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861)
Leptodactylus latinasus Jiménez de la Espada, 1875
Leptodactylus plaumanni Ahl, 1936
Physalaemus biligonigerus (Cope, 1860)
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826
Physalaemus henselii (Peters, 1872)
Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883)

Status

fodt, lear, leaa, leae
fom, ur, lpnf, lpnb, lear, leae, lenbt, lenat
fodt, lear, leae
fom, ct, lear, lenat, lenap
fodt, leaa
fod, fom, ct, ur, lear, leaa, leae, lenbt, lenbp, lenat, lenap.
fom, ct
fod, fom, ct, ur, lear, leaa, leae, lenbt, lenbp, lenat, lenap.

vul

vul

Táxons

Habitat

Physalaemus lisei Braun & Braun, 1977

fod, fom, lenft, lenbt

Physalaemus nanus (Boulenger, 1888)

fod, fom, lenft, lenbt

Pleurodema bibroni Tschudi, 1838
Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867)

Status

fom, ct, lear, lena
fodt, fom, leaa, leae, lenat.

Legenda para Habitat: Campo Turfoso (ct), Floresta Ombrófila Densa (fod), Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (fodt) , Floresta Ombrófila Densa Sub-montana (fods) , Floresta Ombrófila Densa
Montana (fodm) , Floresta Ombrófila Mista (fom) , Floresta Ombrófila Mista Altomontana (foma), Floresta Ombrófila Mista Aluvial (fomv), Ambiente Urbano ou Urbanizado (ur) , Ambientes lóticos de média
a elevada vazão (lm), Ambientes lóticos de média a elevada vazão antropogênicos (canais) (lma), Ambientes lóticos de média a elevada vazão naturais (lmn), Ambientes lóticos de média a elevada vazão
naturais de áreas abertas (lmna) , Ambientes lóticos de média a elevada vazão naturais de interior de floresta (lmnf), Ambientes lóticos de pequena e média vazão (lp), Ambientes lóticos de pequena e
média vazão antropogênicos (canais) (lpa) , Ambientes lóticos de pequena e média vazão naturais (lpn), Ambientes lóticos de pequena e média vazão naturais de interior de floresta (lpnf), Ambientes
lóticos de pequena e média vazão naturais de borda de floresta (lpnb) , Ambientes lóticos de pequena e média vazão naturais de áreas abertas (lpna), Ambientes lênticos (le), Ambientes lênticos
antropogênicos (lea), Ambientes lênticos antropogênicos- represamento de ambientes lóticos (lear), Ambientes lênticos antropogênicos - arrosal (leaa), Ambientes lênticos antropogênicos - poças
temporárias ao longo de estradas (leae), Ambientes lênticos naturais (len), Ambientes lênticos naturais interior de floresta (lenf), Ambientes lênticos naturais interior de floresta temporário (lenft), ),
Ambientes lênticos naturais interior de floresta permanente (lenfp), Ambientes lênticos naturais borda de floresta (lenb), Ambientes lênticos naturais borda de floresta temporário (lenbt), Ambientes lênticos
naturais borda de floresta permanente (lenbp), Ambientes lênticos naturais áreas abertas (lena), Ambientes lênticos naturais temporário (lenat), Ambientes lênticos naturais permanente (lenap), Escarpas
e fendas úmidas de formações rochosas (mhe), Grutas , lajedos e lapas (mhg), Interior de residências rurais ou urbanas, frestas de cercas ou amontoados de lenha (mhr), Serapilheira (mhs).
Legenda para Status(Lista de espécies ameaçadas de extinção no estado do Rio Grande do Sul.) : Vulnerável (vul)

ANEXO 11: TABELAS RELATIVAS A AVIFAUNA OCORRENTE NOS PARQUES
NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL E ENTORNO (BUZZETTI,
2002)

TABELA I1 – Espécies de Aves registradas por ponto de observação, durante as duas campanhas de campo da Avaliação Ecológica Rápida (agosto/2002 e
novembro/2002), nos Parques Nacionais de Aparados da Serra, Serra Geral e área de entorno. Asteriscos indicam registros obtidos a partir de relatos de membros
da AER, ou entrevista com funcionários dos Parques e moradores locais. A sigla OP indica pontos onde ocorreram observações oportunísticas (Buzzetti, 2003)
Táxons

Nome popular

Ponto de observação

família Tinamidae
Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)

macuco

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)

inhambu-guaçu

Crypturellus noctivagus (Wied-Neuwied, 1820)

jaó-do-litoral

Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)

inhambu-chintã

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)

perdiz

Nothura maculosa (Temminck, 1815)

cordorna-comum

17, 19, 20, 38, 62
1, 10, 11B, 12, 17, 18, 22, 23A, 24, 27, 35, 38, 42, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 68, 68A
20*
17, 65
30, 34, 49, 50
11A, 28, 40A, 50

família Podicipedidae
Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)

mergulhão-pequeno

OPO19

Podiceps major (Boddaert, 1783)

mergulhão-grande

OPO25

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)

mergulhão

OPO19

família Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)

biguá

13

família Ardeidae
Ardea cocoi Linnaeus, 1766

socó-grande

Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)

garça-branca-grande

Egretta thula (Molina, 1782)

garça-branca-pequena

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

garça-vaqueira

Butorides striatus (Linnaeus, 1758)

socozinho

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)

maria-faceira

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

savacu

13
11A
21
11A, 21, 26
13, 52
21, 40A, OPO16
OPO24

família Threskiornithidae
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)

curicaca

Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823)

tapicuru-de-cara-pelada

Platalea ajaja Linnaeus, 1758

colhereiro

21, 40, 40A, 42, 49, 52
11A
OPO26

Táxons

Nome popular

Ponto de observação

família Ciconidae
Mycteria americana Linnaeus, 1758

cabeça-seca

OPO14, OPO17

Ciconia maguari (Gmelin, 1789)

joão-grande

34

família Cathartidae
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)

urubú-rei

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)

urubú-de-cabeça-preta

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

urubú-de-cabeça-vermelha

2
2, 3, 5, 12, 13, 18, 23A, 24, 27, 29, 34, 38, 39, 41, 42
3, 13, 15, 23A, 27, 30, 34, 35, 68

família Anatidae
Anas flavirostris Vieillot, 1816

marreca-pardinha

40, OPO13

Anas georgica Gmelin, 1789

marreca-parda

10, OPO13

Anas versicolor Vieillot, 1816

marreca-cricri

11A, OPO22

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)

ananaí

OPO7, 50, 52

família Accipitridae
Elanus leucurus (Vieillot, 1818)
Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)
Leptodon cayanensis (Latham, 1790)
Harpagus diodon (Temminck, 1823)
Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)
Accipiter striatus Vieillot, 1807
Buteo albicaudatus Vieillot, 1816,
Buteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824)

gavião-peneira
gavião-tesoura
gavião-de-cabeça-cinza
gavião-bombachinha
gavião-bombachinha-grande
gaviãozinho
gavião-de-rabo-branco
gavião-de-sobre-branco

11A, 52
20*, 55, OPO20
1?
17A, 45, OPO20
OPO7
1
27, 31, 34, 45, 46
45
14, 15, 42, OPO20

Buteo brachyurus Vieillot, 1816

gavião-de-rabo-curto

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)

gavião-carijó

Buteogallus meridionalis (Latham, 1790)

gavião-caboclo

11A, 40A

Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817)

águia-cinzenta

OPO6

Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816)

gavião-pato

OPO6

águia-pescadora

OPO23

1, 3, 4, 7, 8, 10, 11B, 12, 13, 15, 19, 22, 26, 35, 42, 44, 53, 57, 68

família Pandionidae
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

família Falconidae

Táxons

Nome popular

Ponto de observação
55, 57

Micrastus semitorquatus (Vieillot, 1817)

gavião-relógio

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

carrapateiro

Milvago chimango (Vieillot, 1816)

chimango

11A, 28, 40A, 53

Polyborus plancus (Miller, 1777)

caracará

38, 39, 40, 53

Falco femoralis Temminck, 1822

falcão-de-coleira

OPO7

Falco sparverius Linnaeus, 1758

quiriquiri

OPO4

4, 7, 11B, 18, 19, 27, 42, 47, 49, 68

família Cracidae
Ortalis squamata (Lesson, 1829)

aracuã-escamoso

Penelope obscura Temminck, 1815

jacuguaçu

Pipile jacutinga (Spixi, 1825)

jacutinga

5, 11B, 13, 68
20*, 33*, 35, 36, 41*, 43, 45, 54, OPO1
23A*, 41*

família Phasianidae
Odontophorus capueira (Spixi, 1825)

urú

5, 17, 17A, 20, 35, 41, 56

família Aramide
Aramus guarauna (Linnaeus, 1766)

carão

11A

família Rallidae
Rallus sanguinolentus (Swainson, 1838)
Rallus nigricans (Vieillot, 1819)

sanã
saracura-sanã

Aramides saracura (Spixi, 1825)

saracura-do-mato

Porzana albicollis Vieillot, 1819

sanã-carijó

Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819)

pinto-d’água-avermelhado

Porphyriops melanops (Vieillot, 1819)

frango-d’água-carijó

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

frango-d’água-comum

Porphyrula martinica (Linnaeus, 1766)

frango-d’água-azul

34, 40A, 50A
10, 11A, 13, OPO21
1, 5, 10, 13, 18, 22, 27, 33, 34, 35, 48, 65
11A
34, 40A, 50A, 55, OPO27
OPO10
13
OPO26

família Cariamidae
Cariama cristata (Linnaeus, 1766)

seriema

28, 34, 49

família Jacanidae
Jacana jacana (Linnaeus, 1766)

jaçanã

26

família Charadridae
Vanellus chilensis (Molina, 1782)

quero-quero

3, 10, 13, 21, 26, 28, 30, 40, 40A, 42, 49

Táxons

Nome popular

Ponto de observação

família Scolopacidae
Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)

maçarico-grande-de-perna-amarela

OPO23
4, 11A, 49, 50A

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)

narceja

Gallinago undulata (Boddaert, 1783)

narcejão

OPO7

pernilongo

OPO26

família Recurvirostridae
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

família Columbidae
Columba livia Gmelin, 1789
Columba picazuro Temminck, 1813
Columba cayennensis Bonnaterre, 1792
Columba plumbea Vieillot, 1818
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)
Columbina talpacoti (Temminck, 1810)

pombo-doméstico
pomba-asa-branca
pomba-galega
pomba-amargosa
avoante
rolinha

Columbina picui (Temminck, 1813)

rolinha-branca

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)

juriti

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)

juriti-gemedeira

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)

pariri

55
7, 9, 11A, 11B, 26, 38, 50, 52
55
31, 38, 45, 57, 62
OPO4, 55
11A, 21, 26
11A
1, 11A, 11B, 35, 45, 54, 68, 68A
17, 18, 19, 22, 61
20

família Psittacidae
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1818)

tiriba-de-testa-vermelha

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)

tuim

Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769)

cuiú-cuiú

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)

maitaca-de-Maximiliano

Amazona pretrei (Temminck, 1830)

papagaio-charão

Triclaria malachitacea (Spixi, 1824)

sabiá-cica

1, 5, 8, 15, 17, 17A, 18, 20, 23A, 24, 35, 38, 41, 45, 53, 54, 55, 56, 62, 65, 66
OPO21
1, 17, 20, 24, 35, 38, 45, 48, 57, 62
17, 17A, 20, 23A, 35, 41, 48, 62
35, 45, 55, 56, OPO5, OPO20
1, 7*, 20, 65

família Cuculidae
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

alma-de-gato

Crotophaga ani Linnaeus, 1758

anu-preto

Guira guira (Gmelin, 1788)

anu-branco

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

saci

1, 7, 18, 20, 22, 24, 68, 68A
11A
6
6, 10, 13

Táxons

Nome popular

Ponto de observação

família Tytonidae
Tyto alba (Scopoli, 1769)

suindara

34

família Strigidae
Otus choliba (Vieillot, 1817)

corujinha-do-mato

Otus atricapillus (Temminck,1823)

corujinha-sapo

4, 10, 18
5

Otus sanctaecatarinae (Salvin, 1897)

corujinha-do-sul

34, 35, OPO3

Speotyto cunicularia (Molina, 1782)

coruja-do-campo

21, 49

Strix hylophila Temminck, 1825

coruja-listrada

55

curiango

10

família Caprimulgidae
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)
Caprimulgus longirostris Bonaparte, 1825

bacurau-da-telha

9

Hydropsalis brasiliana (Gmelin, 1789)

bacurau-tesoura

21

Macropsalis creagra (Nitzch, 1840)

bacurau-tesoura-gigante

55, OPO2

família Apodidae
4, 10, 18, 20, 22, 23A, 29, 31, 45, 49, 50, 68

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)

andorinhão-de-coleira

Streptoprocne biscutata (Sclater, 1865)

andorinhão-de-colheira-falha

28

Cypseloides senex (Temminck, 1826)

andorinhão-velho-da-cascata

31, 49

Cypseloides fumigatus (Streubel,1848)

andorinhão-preto-da-cascata

45, 52, 55, 57

Chaetura cinereiventris Sclater, 1862

andorinhão-de-sobre-cinzento

1, 5, 10, 17, 17A, 20, 22, 23A

família Trochilidae
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)

rabo-branco-de-garganta-rajada

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)

beija-flor- preto

Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818)

beija-flor-de-topete

1, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 17A, 18, 19, 22, 62, 65, 66
61
19, 62, OPO8
7, 9, 52, 62

Chlorostibon aureoventris (D’Orbigny & Lafresnaye,1838)

besourinho-de-bico-vermelho

Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)

tesoura-de-fronte-violeta

1, 3, 5, 8, 14, 17, 19, 20, 22, 66

Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)

beija-flor-de-papo-branco

10, 17, 19, 29, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 45, 54, 55, 56, 62, 65

Amazila versicolor (Vieillot, 1818)

beija-flor-de-banda-branca

Amazila fimbriata (Gmelin, 1788)

beija-flor-de-garganta-verde

Aphantochroa cirrhochloris (Vieillot, 1818)

beija-flor-cinza

17, 17A, 24, 66
10, 11B, 13
1

Táxons

Nome popular

Ponto de observação

família Trogonidae
Trogon rufus Gmelin, 1788

surucuá-de-barriga-amarela

Trogon surrucura Vieillot, 1817

surucuá-de-peito-azul

56, 65
1, 8, 10, 17, 17A, 18, 20, 35, 38, 56, 65

família Alcedinidae
Ceryle torquata (Linnaeus, 1766)

martim-pescador-grande

Chloroceryle amazona (Latham, 1790)

martim-pescador-verde

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)

martim-pescador-pequeno

21
12, 13, 21, 24
13, 18

família Ramphastidae
Ramphastos vitellinus (Vigors, 1826)
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766

tucano-de-bico-preto

1, 5, 17

tucano-de-bico-verde

5, 8, 17, 17A, 18, 19, 20, 62, 65

7, 8, 13, 17, 19, 20, 22, 68, 68A

família Picidae
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845

pica-pau-anão-de-coleira

Picumnus nebulosus Sundevall, 1866

pica-pau-anão-carijó

18, 35, 48, 56

Colaptes campestris (Vieillot, 1818)

pica-pau-do-campo

3, 10, 13, 21, 27, 39, 47, 49, 50, 52

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)

pica-pau-verde-barrado

Piculus aurulentus (Temminck, 1821)

pica-pau-dourado

29, 35, 47, 57
8, 57
1, 13, 20

Celeus flavescens (Gmelin, 1788)

pica-pau-de-cabeça-amarela

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)

pica-pau-de-banda-branca

11B

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)

picapauzinho-verde-carijó

1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 17, 22, 31, 34, 35, 38, 41, 42, 56, 68

família Rhinocryptidae
Scytalopus speluncae (Ménétriés, 1835)
Scytalopus sp.
Scytalopus iraiensis (Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998)
Scytalopus indigoticus (Wied-Neuwied, 1831)

tapaculo-preto
macuquinho
macuquinho-da-várzea
macuquinho

9, 14, 29, 31, 45, 61, 62
52, 55
34
11B, 13, 18, 68, 68A

família Thamnophilidae
Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816)

chocão-carijó

Batara cinerea (Vieillot, 1819)

matracão

Mackenziaena leachii (Such, 1825)

borralha-assobiadora

Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816

choca-da-mata

1, 17, 20
1, 2, 5, 8, 15, 17, 19, 20, 22, 31
5, 7, 8, 17, 29, 55
5, 7, 8, 10, 11B, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 33, 35, 41, 54, 56, 65

Táxons

Nome popular

Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816

choca-de-chapéu-vermelho

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)

choquinha-lisa

Myrmotherula gularis (Spix, 1825)

choquinha-de-garganta-pintada

Drymophila malura (Temminck, 1825)

choquinha-carijó

Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818)

papa-taoca-do-sul

Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868

papa-formiga-escamoso

Ponto de observação
5, 11A, 30, 34
1, 19, 17, 20, 22, 68, 68A
1, 17, 17A, 66
9, 55, 61, 62
1, 3, 5, 8, 10, 13, 17, 66
1, 10, 18, 68

família Formicariidae
Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823)

tovaca-campainha

Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859)

tovaca-de-rabo-vermelho

Grallaria varia (Boddaert, 1783)

tovacuçu

Hylopezus nattereri (Pinto, 1937)

pinto-do-mato

8, 10, 17, 18, 20, 61, 62, 65
56, 61
1, 8, 19, 20, 56
2, 22, 29

família Conopophagidae
Conopophaga lineata (Wied-Neuwied, 1831)

chupa-dente

1, 5, 17, 22, 29, 55, 62, 65

família Furnariidae
Cinclodes pabsti Sick, 1969

pedreiro

Furnarius rufus (Gmelin, 1788)

joão-de-barro

Limnornis rectirostris (Gould, 1839)

junqueiro-de-bico-reto

Leptasthenura setaria (Temminck, 1824)

grimpeiro

Leptasthenura striolata (Pelzeln, 1856)

grimpeirinho

Synallaxis spixi Sclater, 1856

joão-teneném

Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819

pichororé

Synallaxis cinerascens Temminck, 1823

joão-teneném-da-mata

Certhiaxis cinnamomea (Gmelin, 1788)

curutié

Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853)

arredio-meridional

Phacellodomus e. ferrugineigula (Pelzeln,1858)

joão-botina

Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)

cochicho

Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832)

trepador-quiete

Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823)

limpa-folha-miúdo

Philydor atricapilus (Wied-Neuwied, 1821)

limpa-folha-coroado

27, 30, OPO15
10, 11A, 13, 21, 68, OPO16
34, 40A, 49, 50, 50A, OPO12
33, 35, 36, 41, 45, 47, 55
27, 31, 33, 35, 36, 43, 47
2, 7, 11A, 13, 30, 33, 34, 41, 45, 55, 68, 68A
1, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 68, 68A
7, 18, 22, 38
11A, 13
29, 35, 38, 45, 55
11A, OPO27
4, 40, 50
1, 5, 7, 14, 18, 20, 21, 22, 31, 35, 38, 47, 55, 56
66
1, 17, 17A, 20, 66

Táxons

Nome popular

Ponto de observação
3, 17, 18, 19, 20, 22, 66

Philydor rufus (Vieillot, 1818)

limpa-folha-de-testa-baia

Automolus leucophthalmus (Wied-Neuwied, 1821)

barranqueiro-de-olho-branco

Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830)

trepador-sobrancelha

Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885

trepadorzinho

Xenops rutilans Temminck, 1821

bico-virado-carijó

Sclerurus scansor (Ménétriés, 1835)

vira-folhas

1, 17, 20, 23A, 65, 66

Lochmias nematura (Lichestenstein, 1823)

joão-porca

5, 8, 12, 14, 17, 18

1, 17, 18, 20
5, 17, 20
27, 33, 35, 38, 41, 45, 48, 61
1, 5, 8, 10, 18, 20, 22, 17, 65, 66

família Dendrocolaptidae
1, 6, 10, 17, 18, 20, 22, 54, 56

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)

arapaçu-verde

Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)

arapaçu-de-garganta-branca

Dendrocolaptes platyrostris Spixi, 1824

arapaçu-grande

Lepidocolaptes squamatus (Cabanis & Heine, 1859)

arapaçu-escamado

22, 33, 35, 41, 45, 57, 61

Lepidocolaptes fuscus (Vieillot, 1818)

arapaçu-rajado

1, 5, 10, 17, 18, 19, 20, 66

14, 17, OPO9
1, 5, 17, 20, 35, 43, 55, 56, 66

família Tyrannidae
45, 48

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822)

piolhinho

Phyllomyias burmeisteri Cabanis & Heine, 1859

poiaeiro-do-sul

17, 20, 22

Phyllomyias virescens (Temminck, 1824)

poiaeiro-verde

5, 8, 17A, 23A, 56, 57, 61

Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1861

poiaeiro-serrano

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)

risadinha

20
1, 6, 8, 10, 17, 18, 34, 35, 45, 65, 68

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)

guaracava-de-barriga-amarela

11A, 11B

Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868

guaracava-de-bico-pequeno

18, 35, 68

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)

tuque

18, 35, 38, 45, 47, 55, 57

Elaenia obscura (D’Orbigny & Lafresnaye, 1837)

tucão

31, 68, 68A

Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817)

joão-pobre

13, 40A
11B, 27, 34

Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817)

alegrinho

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846

abre-asa-de-cabeça-cinza

17A, 20, 23A, 66

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846

cabeçudo

17, 18, 20, 65, 66

Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824)

borboletinha-do-mato

Phylloscartes kronei Willis & Oniki, 1992

maria-da-restinga

1, 10, 17, 18, 22, 23A, 27, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 62, 66
68, 68A

Táxons

Nome popular

Ponto de observação

Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907)

estalinho

27

Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)

miudinho

1, 13

Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906)

catraca

Hemitriccus orbitatus (Wied-Neuwied, 1831)

tirizinho-do-mato

Todirostrum plumbeiceps Lafresnaye, 1846

ferreirinho-de-cara-canela

1, 7, 11B, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 55, 68, 68A

Tolmomyias sulphurecens (Spix, 1825)

bico-chato-de-orelha-preta

1, 5, 6, 10, 14, 17, 17A, 18, 22, 23A, 66

Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818

patinho

5, 18, 20, 22, 65, 66

Myiophobus fasciatus (Müller, 1776)

filipe

11B, 34, 40A, 55, 68

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)

enferrujado

Cnemotriccus fuscatus (Wied-Neuwied, 1831)

guaracavuçu

Xolmis cinerea (Vieillot, 1816)

maria-branca

Xolmis irupero (Vieillot, 1823)

noivinha

Heteroxolmis dominicana (Vieillot, 1823)

noivinha-de-rabo-preto

38, 61, 62
17

48, 55, 57, 62
17, 20, 65, 68, 68A
28
OPO28
34, 40, 40A, 50, 50A, OPO12
28

Knipolegus lophotes Boie, 1828

maria-preta-de-penacho

Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818)

maria-preta-de-garganta-vermelha

9, 31

Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818)

maria-preta-de-bico-azulado

35, 48

Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)

suiriri-pequeno

50A

Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)

gibão-de-couro

52

Machetornis rixosus (Vieillot, 1819)

bentevi-do-gado

4, 10

Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823)

tesoura-cinzenta

9, 31, 55

Attila rufus (Vieillot, 1819)

capitão-de-saíra

1, 13, 15, 17, 18, 20, 68, 68A

Attila phoenicurus Pelzen, 1868

capitão-castanho

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859

irré

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

bem-te-vi

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1818)

neinei

Myiodynastes maculatus (Müller, 1776)

bem-te-vi-rajado

17, 18, 19, 20, 56, 62, 65
17, 35, 45, 48, 55, 56, 57, 61, 62
3, 6, 7, 10, 13, 18, 21, 26, 47, 48, 49, 68
12
17, 20, 35, 45, 57, 65

Empidonomus varius (Vieillot, 1818)

peitica

13

Tyrannus savana Vieillot, 1808

tesourinha

49

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

suiriri

13, 34, 62, 68

Táxons

Nome popular

Ponto de observação
20, 22

Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827)

caneleiro

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818)

caneleiro-preto

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823)

caneleiro-de-chapéu-negro

18, 20, 65, 66

Tityra cayana (Linnaeus, 1766)

anambé-branco-de-rabo-preto

17, 20, 56, 61

Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823)

anambé-branco-de-bochecha-parda

17A, 20, 55, 56, 65, 66

62

família Pipridae
Chiroxiphia caudata (Shaw, 1793)

dançador

Manacus manacus (Linnaeus, 1766)

rendeira

Schiffornis virescens (Lafrenaye, 1838)

flautim

1, 5, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 23A, 56, 62, 66, 68, 68A
68, 68A
1, 5, 10, 11B, 13, 17, 23A, 61, 2, 68, 68A

família Cotingidae
Carpornis cucullatus (Swainson, 1821)

corocoxó

8, 18, 27, 38, 61, 62

Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)

araponga

20*, 61, 62

família Hirundinidae
34, 46, 49, 50

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)

andorinha-de-testa-branca

Phaeoprogne tapera (Linnaeus, 1766)

andorinha-do-campo

Progne chalybea (Gmelin, 1789)

andorinha-doméstica-grande

47, 48

Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)

andorinha-pequena-de-casa

3, 5, 9, 10, 13, 17, 17A, 18, 27, 29, 31, 34, 39, 45, 47, 52, 62

Alopochelidon fucata (Temminck, 1822)

andorinha-morena

13

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)

andorinha-serradora

13

68

família Corvidae
Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818)

gralha-azul

6, 7, 18, 19, 22, 33, 35, 38, 42, 53, 57

família Troglodytidae
Troglodytes aedon

corruíra

2, 6, 9, 10, 13, 15, 27, 29, 34, 68

família Muscicapidae
sub-familia Turdinae
Platycichla flavipes (Vieillot, 1818)
Turdus subalaris (Seebohm, 1887)
Turdus rufiventris Vieillot, 1818

sabiá-una
sabiá-ferreiro
sabiá-laranjeira

17, 17A, 20, 57, 62, 65, 66
45, 57, 65
1, 3, 5, 6, 8, 10, 11B, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 53, 54, 57, 62, 65, 66, 68,
68A

Táxons
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850
Turdus albicollis Vieillot, 1818

Nome popular

Ponto de observação
3, 6, 10, 13, 18, 21, 27, 68, 68A

sabiá-poca
sabiá-coleira

1, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 23A, 48, 54, 56, 62, 65, 66

família Mimidae
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)

sabiá-do-campo

40

Mimus triurus (Vieillot, 1818)

calandra-de-três-rabos

21

família Motacillidae
Anthus helmayri Hartert, 1909

caminheiro-de-barriga-acanelada

28, 30, 39, 40A, OPO11, OPO16

Anthus lutescens Pucheran, 1855

caminheiro-zumbidor

11A

Anthus nattereri Sclater, 1878

caminheiro-grande

40A

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)

gente-de-fora-vem

1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 33, 35, 41, 42, 55, 61, 62, 65

Vireo chivi (Vieillot, 1817)

juruviara

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822

verdinho-coroado

família Vireonidae
13, 17, 17A, 19, 20, 35, 38, 45, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 66, 68, 68A
5, 13, 17, 20, 41, 61

família Emberizidae
sub-família Parulinae
Parula pitiayumi (Vieillot, 1817)

mariquita

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)

pia-cobra

1, 5, 6, 7, 8, 10, 11B, 13, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 55, 56, 61, 65, 66, 68,
68A

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)

pula-pula

Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817)

pula-pula-assobiador

6, 7, 10, 11A, 13, 26, 34, 40A, 68
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23A, 29, 38, 56, 61, 65, 66, 68, 68A
1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23A, 24, 27, 35, 38, 41, 45, 55, 56, 57, 61, 62, 68,
68A

sub-família Coerebinae
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)

cambacica

1, 11A, 17, 24, 68

sub-família Thraupinae
Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844)
Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818)
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)
Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818)
Habia rubica (Vieillot, 1817)
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)

cabecinha-castanha
saíra-da-mata
tiê-preto
tiê-de-topete
tiê-do-mato-grosso
sanhaço-cinzento

17A, 22, 29, 65
17, 17A, 18, 20, 65, 66
1, 3, 5, 7, 10, 11B, 12, 13, 14, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 65, 66
17, 18, 19, 20, 22, 65, 66
1, 10, 17, 18, 20, 65, 66, 68
3, 6, 10, 47, 54, 68

Táxons

Nome popular

Ponto de observação
1, 8, 17, 18, 19, 20, 35, 61, 62, 66

Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817)
Thraupis ornata Sparrman, 1789
Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823)
Pipraeidea melanolata (Vieillot, 1819)
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)
Euphonia chalybea (Mikan, 1825)

sanhaço-de-encontro-azul
sanhaço-do-encontro
sanhaço-frade
saíra-viúva
gaturamo-verdadeiro
cais-cais

Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818)

gaturamo-rei

Euphonia pectoralis (Latham, 1802)

ferro-velho

Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822)

bonito-do-campo

Tangara seledon (Muller, 1776)

saíra-de-sete-cores

Tangara cyanocephala (Müller, 1776)

saíra-militar

Tangara preciosa (Cabanis, 1850)

saíra-preciosa

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)

saí-azul

1, 13, 22, 62, 68, 68A

Zonotrichia capensis (Muller, 1776)

tico-tico

2, 3, 9, 10, 13, 21, 26, 27, 31, 35, 40, 40A, 44, 47, 50, 52, 55, 65, 68

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)

tico-tico-do-campo

Haplospiza unicolor Cabanis, 1851

cigarra-bambu

17, 38, 45, 55, 62

Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817)

tico-tico-do-banhado

27, 30, 34, 50, 52

17
2, 8, 9, 10, 18, 22, 27, 31, 34, 35, 38, 45, 47, 48, 53, 55, 61, 62
1, 3, 12, 17A, 24, 35, 40A, 41, 45, 47, 56, 57, 61, 65, 68, 68A
1, 10, 13, 17, 18, 19, 20
19, 62
20
1, 5, 17, 18, 20, 23A, 66
17
17, 17A, 66
6
17, 18, 23, 35, 45, 47, 55, 57, 61, 62

sub-família Emberizinae

Poospiza thoracica (Nordmann, 1835)

peito-pinhão

Poospiza nigrorufa (D’ Orbigny & Lafresnaye, 1837)

quem-te-vestiu

Poospiza lateralis (Nodmann, 1835)

quete

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)

canário-da-terra-verdadeiro

Sicalis luteola (Sparman, 1789)

tipio

40A, 49

31, 61
11A, 26, 34, OPO12
29, 33, 34, 38, 41, 45, 48, 55, 61
10, 11A, 18, 40, 40A, 47
52
30, 34, 40A, 46, 50, 52

Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 1907

canário-do-brejo

Embernagra platensis (Gmelin, 1789)

sabiá-do-banhado

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

tiziu

Sporophilla caerulescens (Vieillot, 1823)

coleirinho

40A, 68

Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)

caboclinho-de-barriga-preta

40A, 52

sub-família Cardinalinae

27, 30, 34, 40, 40A, 46, 49, 50, 50A, 52
11A, 13, 68

Táxons

Nome popular

Ponto de observação
1, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 61, 62, 65, 68, 68A

Saltator similis Lafresnaye & D’Orbigny, 1837

trinca-ferro-verdadeiro

Saltator maxillosus Cabanis, 1851

bico-grosso

Passerina glaucocaerulea (Lafresnaye & D’Orbigny, 1837)

azulinho

31, 61

Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825)

soldado

17, 18, 20, 22, 35, 36, 38, 42, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 65

Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788)

pássaro-preto-de-veste-amarela

Agelaius ruficapillus Vieillot, 1819

garibaldi

Leistes superciliaris (Bonaparte, 1850)

polícia-inglesa-do-sul

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)

chopim-do-brejo

27, 33, 35, 36, 45, 55, 57, 61

sub-família Icterinae

Amblyramphus holosericeus (Scopoli, 1786)

cardeal-do-banhado

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)

graúna

Molothrus badius (Vieillot, 1819)

asa-de-telha

Molothrus bonarienis (Gmelin, 1789)

chopim

40, 40A, 50A, OPO12
26
11A, OPO27
40, 40A, 50, 50A
11A
OPO18
4
6, 10, 11A, 49

família Fringillidae
Carduelis magellanicus (Vieillot, 1805)

pintassilgo

1, 12, 33, 35, 40A, 50A, 55

família Passeridae
10
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
pardal
Legenda; (*) indicam registros obtidos a partir de relatos de membros da AER, ou entrevista com funcionários dos Parques e moradores locais. A sigla OP indica pontos onde
ocorreram observações oportunísticas.

TABELA I2 - Aves com ocorrência constatada nos Parques Nacionais de Aparados da Serra, Serra Geral e área de entorno, durante os trabalhos de Avaliação
Ecológica Rápida (AER), além de espécies citadas em bibliografia para o PNAS, PNSG e áreas adjacentes (Belton, 1994; Varty et alii, 1994; Parker III & Goerck,
1997; Bencke & Kindel, 1999; Kirwan & Williams, 1999; Bencke, 2001; Fontana et alii, 2000; Voss et alii, 1998).
Táxons

Nome popular

Fonte

Fisionomias Vegetais

macuco
inhambu-guaçu
jaó-do-litoral
inhambu-chintã
perdiz
cordorna-comum

B,C
B,C
E
B,C
B,C
B,C

fods,foma
fodt,fods,foma
fods
fods
csh,cth
csh,cth

mergulhão-pequeno
mergulhão-grande
mergulhão

E
C
C

lea
lea
lea

biguá

C

lea lmna

socó-grande
garça-branca-grande
garça-branca-pequena
garça-vaqueira
socozinho
maria-faceira
savacu
socó-boi

C
BC
BC
BC
BC
BC
B C
BE

lpa lpna
lena
lmnt
pac pan
lena lpa fodt
pac lena
lea arr
lent

curicaca
tapicuru-de-cara-pelada
colhereiro

BC
C
C

csh pas
lea lena
lea arr

cabeça-seca
joão-grande

C
BC

cth
cth cta

Status

família Tinamidae
Tinamus solitarius (Vieillot, 1819)
Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)
Crypturellus noctivagus (Wied-Neuwied, 1820)
Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)
Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)
Nothura maculosa (Temminck, 1815)

família Podicipedidae
Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766)
Podiceps major (Boddaert, 1783)
Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758)

família Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)

família Ardeidae
Ardea cocoi Linnaeus, 1766
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)
Egretta thula (Molina, 1782)
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Butorides striatus (Linnaeus, 1758)
Syrigma sibilatrix (Temminck 1824)
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)

família Threskiornithidae
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)
Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823)
Platalea ajaja Linnaeus, 1758

família Ciconidae
Mycteria americana Linnaeus, 1758
Ciconia maguari (Gmelin, 1789)

família Cathartidae

Am-Cp, In
Am-Pe, In

Táxons
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)
Coragyps atratus (Bechstein, 1793)
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)
Cathartes burrovianus Cassin, 1845

Fonte

Fisionomias Vegetais

Status

urubú-rei
urubú-de-cabeça-preta
urubú-de-cabeça-vermelha
urubú-de-cabeça-amarela

Nome popular

BC
BC
BC
B

mhe
mha mhe
pac pan
pac pan

Am-Cp

marreca-pardinha
marreca-parda
marreca-cricri
ananaí

BC
BC
C
BC

lea lena
lea lena
lea arr
lea lena lenf

E

lea

BC
BC
C
BC
B
BC
BC
B
BC
B
BC
BC
BC
B
BC
B
BC
BC
B

pac
foma
fods
fnb fods
fom
fom
fods
mhe
mhe mha cth
csh
fom
dDos
fods fom fomv
fom
chs cth
fomv
csh cth
csh
fodm

E

lea

família Anatidae
Anas flavirostris Vieillot, 1816
Anas georgica Gmelin, 1789
Anas versicolor Vieillot, 1816
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)

família Anhimidae
Chauna torquata (Oken, 1816)

tachã

família Accipitridae
Elanus leucurus (Vieillot, 1818)
Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)
Leptodon cayanensis (Latham, 1790)
Harpagus diodon (Temminck, 1823)
Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)
Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)
Accipiter striatus Vieillot, 1807
Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819)
Buteo albicaudatus Vieillot, 1816
Buteo swainsoni Bonaparte, 1838
Buteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824)
Buteo brachyurus Vieillot, 1816
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)
Leucopternis polionota (Kaup, 1847)
Buteogallus meridionalis (Latham, 1790)
Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788)
Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817)
Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816)
Spizaetus tyrannus (Wied-Neuwied, 1820)

gavião-peneira
gavião-tesoura
gavião-de-cabeça-cinza
gavião-bombachinha
sovi
gavião-bombachinha-grande
gaviãozinho
água-chilena
gavião-de-rabo-branco
gavião-papa-gafanhoto
gavião-de-sobre-branco
gavião-de-rabo-curto
gavião-carijó
gavião-pombo-grande
gavião-caboclo
gavião-preto
águia-cinzenta
gavião-pato
gavião-pega-macaco

família Pandionidae
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

águia-pescadora

M
Am-Cp

Am-Vu

Am-Cp

Am-Ep In

Am-Cp
Am-Cp
Am-Cp

Táxons

Nome popular

Fonte

Fisionomias Vegetais

Status

gavião-relógio
gavião-caburé
carrapateiro
chimango
caracará
falcão-peregrino
falcão-de-coleira
quiriquiri

BC
B
BC
BC
BC
B
BC
BC

foma
fom
csh arr
csh csa pac
pac csh
mhg
csh
csh cth

aracuã-escamoso
jacuguaçu
jacutinga

BC
BC
BE

fodt fods
fods fom
fods

Am
Am-Cp In

urú

BC

fods foma

Am-Vu

C

arr vae

sanã
saracura-sanã
saracura-do-mato
sanã-carijó
pinto-d’água-avermelhado
frango-d’água-carijó
frango-d’água-comum
frango-d’água-azul

BC
BC
BC
BC
BC
BC
C
C

vao vae cta
vao vae
fods fom
vae
cta vae
lena
vae lena
arr lpa

seriema

BC

csh pac

jaçanã

BC

vae

quero-quero

BC

arr pac

família Falconidae
Micrastus semitorquatus (Vieillot, 1817)
Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817)
Milvago chimachima (Vieillot, 1816)
Milvago chimango (Vieillot, 1816)
Polyborus plancus (Miller, 1777)
Falco peregrinus Gmelin, 1788
Falco femoralis Temminck, 1822
Falco sparverius Linnaeus, 1758

M

família Cracidae
Ortalis squamata (Lesson, 1829)
Penelope obscura Temminck, 1815
Pipile jacutinga (Spixi, 1825)

família Phasianidae
Odontophorus capueira (Spixi, 1825)

família Aramidae
Aramus guarauna (Linnaeus, 1766)

carão

família Rallidae
Rallus sanguinolentus (Swainson, 1838)
Rallus nigricanns (Vieillot, 1819)
Aramides saracura (Spixi, 1825)
Porzana albicollis Vieillot, 1819
Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819)
Porphyriops melanops (Vieillot, 1819)
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Porphyrula martinica (Linnaeus, 1766)

família Cariamidae
Cariama cristata (Linnaeus, 1766)

família Jacanidae
Jacana jacana (Linnaeus, 1766)

família Charadridae
Vanellus chilensis (Molina, 1782)

Táxons

Nome popular

Fonte

Fisionomias Vegetais

E
BC
BC

arr
arr cth
cth

C

arr

pombo-doméstico
pomba-asa-branca
pomba-galega
pomba-amargosa
avoante
rolinha
rolinha-branca
juriti
juriti-gemedeira
pariri

C
BC
BC
BC
C
BC
BC
BC
BC
BC

ur
arr fodt
fom
foma fnb
csh pan
es pac
ur es tab
fodt
fods
foma fom fods

maracanã-do-buriti
tiriba-de-testa-vermelha
tuim
cuiú-cuiú
maitaca-de-Maximiliano
papagaio-charão
papagaio-de-peito-roxo
sabiá-cica

B
BC
C
BC
BC
BC
B
BC

fodm
fods fom fnb
es sle slu
fods fom
fods
foma
foma
fods fodm

alma-de-gato
anu-preto
anu-branco
saci

BC
BC
BC
BC

fods fodm
arr pac
arr pac
fods

suindara

BC

csh arr ur

Status

família Scolopacidae
Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)
Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)
Gallinago undulata (Boddaert, 1783)

maçarico-grande-de-perna-amarela
narceja
narcejão

Am-Vu In

família Recurvirostridae
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

pernilongo

família Columbidae
Columba livia Gmelin, 1789
Columba picazuro Temminck, 1813
Columba cayennensis Bonnaterre, 1792
Columba plumbea Vieillot, 1818
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)
Columbina talpacoti (Temminck, 1810)
Columbina picui (Temminck, 1813)
Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)
Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)

Am-Vu
Am-Vu

família Psittacidae
Propyrrhura maracana (Vieillot, 1816)
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1818)
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)
Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769)
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820)
Amazona pretrei (Temminck, 1830)
Amazona vinacea (Kuhl, 1820)
Triclaria malachitacea (Spixi, 1824)

família Cuculidae
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)
Crotophaga ani Linnaeus, 1758
Guira guira (Gmelin, 1788)
Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

família Tytonidae
Tyto alba (Scopoli, 1769)

Am-Pe

Pa In
Am-Vu AE
Am-Ep AE
Am-Vu IN

Táxons

Nome popular

Fonte

Fisionomias Vegetais

Status

BC
C
BC
B
B
BC
BC

fods
fods
fmam cth
fmam
csa
csh cth
fom

Am-Ep

B

fods

tujú
curiango
bacurau-da-telha
bacurau-tesoura
bacurau-tesoura-gigante

B
C
BC
C
BC

fods
ban tab
mhe mha
tab
fom

andorinhão-de-coleira
andorinhão-de-colheira-falha
andorinhão-velho-da-cascata
andorinhão-preto-da-cascata
andorinhão-de-sobre-cinzento
andorinhão-do-temporal

BC
BC
C
BC
BC
BC

mhe
meh
mhe
mhe
fods
arr ur

rabo-branco-de-garganta-rajada
beija-flor- preto
beija-flor-de-topete
besourinho-de-bico-vermelho
tesoura-de-fronte-violeta
beija-flor-de-papo-branco
beija-flor-de-banda-branca
beija-flor-de-garganta-verde
beija-flor-cinza

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
C
C

fods
foma
foma
fods cth
fods
fom foma
fods
fodt
fods

família Strigidae
Otus choliba (Vieillot, 1817)
Otus atricapillus (Temminck,1823)
Otus sanctaecatarinae (Salvin, 1897)
Pulsatrix perpicillata (Latham, 1790)
Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)
Speotyto cunicularia (Molina, 1782)
Strix hylophila Temminck, 1825

corujinha-do-mato
corujinha-sapo
corujinha-do-sul
murucututú
caburé
coruja-do-campo
coruja-listrada

família Nyctibiidae
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)

urutau

família Caprimulgidae
Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)
Caprimulgus longirostris Bonaparte, 1825
Hydropsalis brasiliana (Gmelin, 1789)
Macropsalis creagra (Nitzch, 1840)

Am

família Apodidae
Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)
Streptoprocne biscutata (Sclater, 1865)
Cypseloides senex (Temminck, 1826)
Cypseloides fumigatus (Streubel,1848)
Chaetura cinereiventris Sclater, 1862
Chaetura a. meridionalis Hellmayr, 1907

família Trochilidae
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832)
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)
Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818)
Chlorostibon aureoventris (D’Orbigny & Lafresnaye,1838)
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788)
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)
Amazila versicolor (Vieillot, 1818)
Amazila fimbriata (Gmelin, 1788)
Aphantochroa cirrhochloris (Vieillot, 1818)

Am-Vu

Am-Ep

Táxons

Nome popular

Fonte

Fisionomias Vegetais

Status

surucuá-de-barriga-amarela
surucuá-de-peito-azul

BC
BC

fods foma
fods fom foma

martim-pescador-grande
martim-pescador-verde
martim-pescador-pequeno

BC
C
BC

lea
lea
lpnt fpna

tucano-de-bico-preto
tucano-de-bico-verde

C
BC

fods
fods foma

pica-pau-anão-de-coleira
pica-pau-anão-carijó
pica-pau-do-campo
pica-pau-verde-barrado
pica-pau-dourado
pica-pau-de-cabeça-amarela
pica-pau-de-banda-branca
picapauzinho-verde-carijó

BC
BC
BC
BC
BC
BC
C
BC

fods
fods fom
csh cth pac
fnb fom
fom
fods
fodt
fods fodm

tapaculo-pintado
tapaculo-preto
tapaculo
macuquinho-da-várzea
macuquinho

B
BC
C
C
BC

fom
fom mn
fmam
cut
fodt fods

Am-Ep

chocão-carijó
matracão
borralha-assobiadora
choca-da-mata
choca-de-chapéu-vermelho
choquinha-lisa
choquinha-de-garganta-pintada
choquinha-cinzenta

BC
BC
BC
BC
BC
BC
C
B

fods
fods fom
fom fnb
fods
cta
fods
fods
fods

Am-Ep

família Trogonidae
Trogon rufus Gmelin, 1788
Trogon surrucura Vieillot, 1817

família Alcedinidae
Ceryle torquata (Linnaeus, 1766)
Chloroceryle amazona (Latham, 1790)
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)

família Ramphastidae
Ramphastos vitellinus (Vigors, 1826)
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766

família Picidae
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845
Picumnus nebulosus Sundevall, 1866
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)
Piculus aurulentus (Temminck, 1821)
Celeus flavescens (Gmelin, 1788)
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)

Pa

Pa
Am-Vu

família Rhinocryptidae
Psilorhamphus guttatus (Ménétriés, 1835)
Scytalopus speluncae (Ménétriés, 1835)
Scytalopus sp.
Scytalopus iraiensis (Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998)
Scytalopus indigoticus (Wied-Neuwied, 1831)

Am-Vu

família Thamnophilidae
Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816)
Batara cinerea (Vieillot, 1819)
Mackenziaena leachii (Such, 1825)
Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816
Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816
Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)
Myrmotherula gularis (Spix, 1825)
Myrmotherula unicolor (Ménétriés, 1835)

Táxons
Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901)
Drymophila malura (Temminck, 1825)
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818)
Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868

Nome popular

Fonte

Fisionomias Vegetais

Status

trovoada-de-bertoni
choquinha-carijó
papa-taoca-do-sul
papa-formiga-escamoso

B
BC
BC
BC

fom
fom
fods
fodt fods

Am-Ep
Am-Vu
Am-Ep

tovaca-campainha
tovaca-de-rabo-vermelho
galinha-do-mato
tovacuçu
pinto-do-mato

BC
BC
B
BC
BC

fods fodm
foma
fods
fods foma
fods fodm

Am-Cp
Am-Vu
In

chupa-dente

BC

fods fnb

pedreiro
joão-de-barro
junqueiro-de-bico-reto
grimpeiro
grimpeirinho
joão-teneném
pichororé
joão-teneném-da-mata
curutié
arredio-meridional
joão-botina
tio-tio
cochicho
trepador-quiete
limpa-folha-miúdo
limpa-folha-coroado
limpa-folha-ocráceo
limpa-folha-de-testa-baia
barranqueiro-de-olho-branco
trepador-sobrancelha
trepadorzinho

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
B
BC
BC
BC
BC
B
BC
C
BC
BC

csh crp
arr es ur
cta
fom
fom fnb
slp sle
fods fodm
fods fodm
vae
fom fnb
vae
cta
csh pac
fods fom
fods
fods
fodm
fods
fods
fods
fnb fom

família Formicariidae
Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823)
Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859)
Formicarius colma Boddaert, 1783
Grallaria varia (Boddaert, 1783)
Hylopezus nattereri (Pinto, 1937)

família Conopophagidae
Conopophaga lineata (Wied-Neuwied, 1831)

família Furnariidae
Cinclodes pabsti Sick, 1969
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Limnornis rectirostris (Gould, 1839)
Leptasthenura setaria (Temminck, 1824)
Leptasthenura striolata (Pelzeln, 1856)
Synallaxis spixi Sclater, 1856
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819
Synallaxis cinerascens Temminck, 1823
Certhiaxis cinnamomea (Gmelin, 1788)
Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853)
Phacellodomus e. ferrugineigula (Pelzeln,1858)
Phacellodomus striaticollis (D’Orbigny & Lafresnaye, 1838)
Anumbius annumbi (Vieillot, 1817)
Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832)
Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823)
Philydor atricapilus (Wied-Neuwied, 1821)
Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859
Philydor rufus (Vieillot, 1818)
Automolus leucophthalmus (Wied-Neuwied, 1821)
Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830)
Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885

Am-Vu
Pa

Am-Vu
Am-Cp
Am-Ep
Am-Cp
Am-Ep

Táxons
Xenops rutilans Temminck, 1821
Sclerurus scansor (Ménétriés, 1835)
Lochmias nematura (Lichestenstein, 1823)

Nome popular

Fonte

Fisionomias Vegetais

bico-virado-carijó
vira-folhas
joão-porca

BC
BC
BC

fods
fods foma
fods

arapaçu-verde
arapaçu-de-garganta-branca
arapaçu-grande
arapaçu-escamado
arapaçu-rajado
arapaçu-de-bico-torto

BC
BC
BC
BC
BC
B

fods
fods
fods foma
fods fom
fods
foma

piolhinho
poiaeiro-do-sul
poiaeiro-verde
poiaeiro-serrano
risadinha
guaracava-de-barriga-amarela
guaracava-de-bico-pequeno
tuque
tucão
joão-pobre
alegrinho
abre-asa-de-cabeça-cinza
cabeçudo
borboletinha-do-mato
maria-da-restinga
estalinho
miudinho
catraca
tirizinho-do-mato
ferreirinho-de-cara-canela
bico-chato-de-orelha-preta
patinho
filipe

BC
BC
BC
C
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
C
BC
C
BC
C
BC
BC
BC
BC

foma
fods
fods fodm
fods
fods
fodt
fods fom
fods fom
fnb
vao
fnb
fods fom
fods
fom foma fnb
fodt
fnb
fods
foma
fods
fom fods
fods
fods
cta csa

Status

família Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818)
Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818)
Dendrocolaptes platyrostris Spixi, 1824
Lepidocolaptes squamatus (Cabanis & Heine, 1859)
Lepidocolaptes fuscus (Vieillot, 1818)
Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1823)

In

família Tyrannidae
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822)
Phyllomyias burmeisteri Cabanis & Heine, 1859
Phyllomyias virescens (Temminck, 1824)
Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1861
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)
Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868
Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830)
Elaenia obscura (D’Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817)
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817)
Mionectes rufiventris Cabanis, 1846
Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846
Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824)
Phylloscartes kronei Willis & Oniki, 1992
Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907)
Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)
Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906)
Hemitriccus orbitatus (Wied-Neuwied, 1831)
Todirostrum plumbeiceps Lafresnaye, 1846
Tolmomyias sulphurecens (Spix, 1825)
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818
Myiophobus fasciatus (Müller, 1776)

Pa

Am-Vu
Pa

Am-Cp

Táxons
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)
Cnemotriccus fuscatus (Wied-Neuwied, 1831)
Xolmis cinerea (Vieillot, 1816)
Xolmis irupero (Vieillot, 1823)
Heteroxolmis dominicana (Vieillot, 1823)
Knipolegus lophotes Boie, 1828
Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818)
Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818)
Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818)
Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)
Machetornis rixosus (Vieillot, 1819)
Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823)
Attila rufus (Vieillot, 1819)
Attila phoenicurus Pelzen, 1868
Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1818)
Myiodynastes maculatus (Müller, 1776)
Legatus leucophaius (Vieillot, 1818)
Empidonomus varius (Vieillot, 1818)
Tyrannus savana Vieillot, 1808
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819
Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827)
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818)
Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823)
Tityra cayana (Linnaeus, 1766)
Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823)

Fonte

Fisionomias Vegetais

enferrujado
guaracavuçu
maria-branca
noivinha
noivinha-de-rabo-preto
maria-preta-de-penacho
maria-preta-de-garganta-vermelha
maria-preta-de-bico-azulado
suiriri-pequeno
gibão-de-couro
bentevi-do-gado
tesoura-cinzenta
capitão-de-saíra
capitão-castanho
irré
bem-te-vi
neinei
bem-te-vi-rajado
bem-te-vi-prata
peitica
tesourinha
suiriri
caneleiro
caneleiro-preto
caneleiro-de-chapéu-negro
anambé-branco-de-rabo-preto
anambé-branco-de-bochecha-parda

Nome popular

BC
BC
BC
C
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
C
BC
B
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
C

foma
fods
csh pac
sle
cta cth
csh crp
fnb vrp
fpm
cta
mah mhe
pac ur
fnb fom
fods
fods foma
foma fnb
arr ur es
fods
fods fom
fods
fods
csh arr pac
csh arr pac
fods
fods foma
fods
fods fodm
fods

Status

dançador
rendeira
flautim

BC
C
BC

fods foma
fodt
fodt fom

Am-Ep

tesourinha-do-mato
corocoxó

B
BC

fnb fom
fods foma

Am-Cp
Pa In

Am-Vu

Am-Vu In

Pa
Am-Cp
M

M
M
M
M
M

família Pipridae
Chiroxiphia caudata (Shaw, 1793)
Manacus manacus (Linnaeus, 1766)
Schiffornis virescens (Lafrenaye, 1838)

família Cotingidae
Phibalura flavirostris Vieillot, 1816
Carpornis cucullatus (Swainson, 1821)

Táxons
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817)
Piprites pileatus (Temminck, 1822)

Fonte

Fisionomias Vegetais

Status

araponga
caneleirinho-de-boné-preto

Nome popular

BC
B

fodm
fom

Am-Ep
Am-Ep

andorinha-de-testa-branca
andorinha-do-campo
andorinha-doméstica-grande
andorinha-pequena-de-casa
andorinha-morena
andorinha-serradora
andorinha-de-bando
andorinha-de-dorso-acanelado

BC
C
BC
BC
C
BC
B
B

csh cth
arr
ur es arr
ur mhe mhr
csh Lea
arr pac
pan
pan

M
M

gralha-azul

BC

fods fom

Pa

corruíra-do-campo
corruíra

B
BC

csa
ur

sabiá-una
sabiá-ferreiro
sabiá-laranjeira
sabiá-poca
sabiá-coleira

BC
BC
BC
BC
BC

fods fnb
fods foma
fods fom foma
fodt fods
fods fom

sabiá-do-campo
calandra-de-três-rabos

BC
C

pac
pac tab

caminheiro-de-barriga-acanelada
caminheiro-zumbidor
caminheiro-grande

BC
C
BC

csh pac
arr
csh pac

gente-de-fora-vem
juruviara
verdinho-coroado

BC
BC
BC

fods fom
fodt fods fom fnb
fods foma

família Hirundinidae
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)
Phaeoprogne tapera (Linnaeus, 1766)
Progne chalybea (Gmelin, 1789)
Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)
Alopochelidon fucata (Temminck, 1822)
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Hirundo pyrrhonota (Vieillot, 1817)

família Corvidae
Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818)

família Troglodytidae
Cistothorus platensis (Latham, 1790)
Troglodytes aedon

Am-Ep

família Muscicapidae
sub-familia Turdinae
Platycichla flavipes (Vieillot, 1818)
Turdus subalaris (Seebohm, 1887)
Turdus rufiventris Vieillot, 1818
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850
Turdus albicollis Vieillot, 1818

família Mimidae
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)
Mimus triurus (Vieillot 1818)

família Motacillidae
Anthus helmayri Hartert, 1909
Anthus lutescens Pucheran, 1855
Anthus nattereri Sclater, 1878

Am-Vu In

família Vireonidae
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)
Vireo chivi (Vieillot, 1817)
Hylophilus poicilotis Temminck, 1822

M

Táxons

Nome popular

Fonte

Fisionomias Vegetais

mariquita
pia-cobra
pula-pula
pula-pula-assobiador

BC
BC
BC
BC

fods fom foma fodm
fodt csa cta
fods fodm fom
fods fodm fom foma

cambacica

BC

fodt fods

cabecinha-castanha
saíra-de-papo-preto
saíra-da-mata
tiê-preto
tiê-de-topete
tiê-do-mato-grosso
sanhaço-de-fogo
sanhaço-cinzento
sanhaço-de-encontro-azul
sanhaço-do-encontro
sanhaço-papa-laranjas
sanhaço-frade
saíra-viúva
vi-vi
gaturamo-verdadeiro
cais-cais
gaturamo-rei
ferro-velho
bonito-do-campo
saíra-de-sete-cores
saíra-militar
saíra-preciosa
saí-azul

BC
B
C
BC
BC
BC
B
BC
BC
C
B
BC
BC
B
C
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

fods foma
fom
fods
fods fodm
fods
fods
fom
fodt fods
fods fom foma
fods
fom
fods fodm fomv foma
fods fodm fom
fom
fods
fods
fods
fods
fods
fods
fods
fods foma
fodt fods

tico-tico

BC

csh cth

Status

família Emberizidae
sub-família Parulinae
Parula pitiayumi (Vieillot, 1817)
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817)

sub-família Coerebinae
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)

sub-família Thraupinae
Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844)
Hemithraupis guira (Linnaeus,1766)
Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818)
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)
Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818)
Habia rubica (Vieillot, 1817)
Piranga flava (Vieillot, 1822)
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)
Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817)
Thraupis ornata Sparrman,1789
Thraupis bonariensis (Gmelin, 1789)
Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823)
Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819)
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758)
Euphonia chalybea (Mikan, 1825)
Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818)
Euphonia pectoralis (Latham, 1802)
Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822)
Tangara seledon (Muller, 1776)
Tangara cyanocephala (Müller, 1776)
Tangara preciosa (Cabanis, 1850)
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)

sub-família Emberizinae
Zonotrichia capensis (Muller, 1776)

Pa
M

Am-Vu
Pa
Am-Ep

Táxons
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)
Haplospiza unicolor Cabanis, 1851
Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817)
Poospiza thoracica (Nordmann, 1835)
Poospiza nigrorufa (D’ Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Poospiza lateralis (Nodmann, 1835)
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)
Sicalis luteola (Sparman, 1789)
Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 1907
Embernagra platensis (Gmelin, 1789)
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)
Sporophilla caerulescens (Vieillot, 1823)
Sporophila bouvreuil (Muller, 1776)
Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)
Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853)
Coryphospingus cucullatus (Swainson, 1825)

Fonte

Fisionomias Vegetais

tico-tico-do-campo
cigarra-bambu
tico-tico-do-banhado
peito-pinhão
quem-te-vestiu
quete
canário-da-terra-verdadeiro
tipio
canário-do-brejo
sabiá-do-banhado
tiziu
coleirinho
caboclinho
caboclinho-de-barriga-preta
negrinho-do-mato
tico-tico-rei

Nome popular

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
C
BC
B
BC
B
B

csh pac
fnb foma fodm
csa cfa
fnb
fomu arr
fom foma
csh arr pac
cth
cth cta
cta
arr
cth csh
cth
cth csh
fom
fom

pimentão
trinca-ferro-verdadeiro
bico-grosso
azulinho
azulão-verdadeiro

B
BC
BC
BC
E

fods
fods
fom fom
fnb
fods

soldado
encontro
pássaro-preto-de-veste-amarela
garibaldi
polícia-inglesa-do-sul
chopim-do-brejo
cardeal-do-banhado
graúna
asa-de-telha
chopim

BC
B
BC
C
C
BC
BC
BC
C
BC

fods fom
fom
fsh cth cta
vae arr
csa arr
csh cta
vae
csh vr es
arr
ur es arr

Status

Pa

Am-Vu M

sub-família Cardinalinae
Pitylus fuliginosus (Daudi, 1800)
Saltator similis Lafresnaye & D’Orbigny, 1837
Saltator maxillosus Cabanis, 1851
Passerina glaucocaerulea (Lafresnaye & D’Orbigny, 1837)
Passerina brissonii (Oberholser,1901)

Am-Vu
Pa

sub-família Icterinae
Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825)
Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766)
Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788)
Agelaius ruficapillus Vieillot, 1819
Leistes superciliaris (Bonaparte, 1850)
Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819)
Amblyramphus holosericeus (Scopoli, 1786)
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)
Molothrus badius (Vieillot, 1819)
Molothrus bonarienis (Gmelin, 1789)

Am-Vu

Táxons

Nome popular

Fonte

Fisionomias Vegetais

pintassilgo

BC

fods fom foma

pardal

BC

vr

Status

família Fringillidae
Carduelis magellanicus (Vieillot, 1805)

família Passeridae
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Exo

Legenda: Fonte de informação: C – Dados primários, registros em campo; B – Dados secundários, bibliografia; E – Entrevista com morador, pesquisador local ou membro da AER. Fisionomias
Vegetais e Ambientais: csh - Campo seco herbáceo; csa - Campo seco herbáceo-arbustivo; crp - Campo Rupestre; cth - Campo turfoso herbáceo; cta - Campo turfoso herbáceo-arbustivo; fodt Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas; fods - Floresta Ombrófila Densa Sub-montana; fodm - Floresta Ombrófila Densa Montana; fom - Floresta Ombrófila Mista; foma - Floresta Ombrófila Mista
Altomontana; fomv - Floresta Ombrófila Mista Aluvial; fnb - Floresta Nebular; vrp - Vegetação Rupícola; vao - Vegetação Aquática de Ambientes Lóticos; vae - Vegetação Aquática de Ambientes
Lênticos; ur - Ambiente Urbano ou Urbanizado; es - Estradas e acessos; arr – Rizicultura; ban – Bananicultura; tab – Fumicultura; pac - Pastagens cultivadas; pan - Pastagens não cultivadas; sle Silvicultura de Eucatyptus spp.; slp - Silvicultura de Pinus spp.; slu - Silvicultura de Hovenia dulcis (uva-do-japão); sla - Silvicultura de Araucaria angustifolia ; lm - Ambientes lóticos de média a elevada
vazão; lma - antropogênicos (canais); lmna - naturais, em áreas abertas; lmnf - naturais, em interior de floresta; lp - Ambientes lóticos de pequena e média vazão; lpa - antropogênicos (canais); lpnf naturais, de interior de floresta; lpna - naturais, de áreas abertas; le - Ambientes lênticos; lea – antropogênicos; lenf - naturais, no interior de floresta; lena - naturais, em áreas abertas; mhe - Escarpas e
fendas úmidas de formações rochosas; mhg - Grutas, lajedos e lapas; mha - Afloramentos rochosos; mhr - Interior de residências rurais ou urbanas. Status: Am - espécies ameaçadas de extinção no
estado do Rio Grande do Sul (Decreto Estadual 41.672/2002) nas categorias: PE - provavelmente extinta; Re – Regionalmente extinta; CP – criticamente em perigo; EP – em perigo; VU – vulnerável; Pa espécies provavelmente ameaçadas/insuficientemente conhecidas; Pc – espécie pouco comum; Ra – espécie rara; Vu – vulnerável; Exo – espécie exótica; Di – dados insuficientes para definição do
status; M – espécie migratória; AE – animal especial, táxons relevantes para a conservação, devido à suscetibilidade a distúrbios ambientais; In - espécies indicadoras de qualidade ambiental (Collar et
alii,1992; 1994; Wege & Long, 1995; Bernardes et alii, 1990; Stotz et alii, 1996; Sick, 1997; Marques et alii, 2002). A seqüência e nomenclatura das espécies seguem Sick (1997).

ANEXO 12: TABELAS RELATIVAS A MASTOFAUNA OCORRENTE NOS NOS
PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL E ENTORNO
(MAZZOLLI, 2002 E 2003)

TABELA J1 - Relação das Espécies de Mamíferos, Habitats Associados e Status com Base em Dados Primários Obtidos Durante os Trabalhos de Campo da AER
(Mazzolli, 2003) e em Levantamentos Mastofaunísticos Realizados por Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 1994, B2 – IBAMA, 1995, B3, – Vieira, 2000,
B4 - Santos, 2001, B5 – Michalski & Hasenack, 2002
Origem dos
Dados

Táxons

Nome Vernacular

Vegetação

Ambientes e fases
sucessionais

Status

ORDEM DIDELPHIMORPHA
Família Didelphidae
1

Didelphis albiventris (Lund, 1840)

gambá-de-orelhas-brancas

Fl

Fp, fs, fm

Co

1

Monodelphis sorex (Hensel, 1872)

catita

Fl

Fp, fs

Co

B
B

ORDEM XENARTHRA
Família Dasypodidae
1

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)

tatu-galinha

Fl, cs

Fp, fs, fm, fi

Co

1

Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758)

tatu-mulita

Fl, cs

Fp, fs, fm, fi

Co

2

Dasypus hibridus (Desmarest, 1804)

tatu-mulita

Fl, cs

Fp, fs, fm, fi

ND

2

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)

tatu-peba

Fl, cs

Fp, fs, fm, fi

ND

tamanduá-mirim

Fl

Fp, fs

ND

Morcego-fruteiro

Fl

Fp, fs

ND

Morcego-grisalho

Fl

Fp, fs

ND

Alouatta fusca (E. Geoffroy, 1812)

bugio

Fl

Fp, fs

Pc

Cebus apella (Linnaeus, 1758)

macaco-prego

Fl

Fp, fs

Co

B
B
B
B

Família Myrmecophagidae
1

B

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)
ORDEM CHIROPTERA
Família Phyllostomidae

1

B

Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810)
Família Vespertilionidae

1

B

Lasiurus cinereus (Beauvois, 1796)
ORDEM PRIMATES
Família Cebidae

Ca, E
E

ORDEM CARNIVORA
Família Canidae
Cca
2,4, 5

B

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)

cachorro-do-mato

Fl, Cs

NA

Co

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)

lobo-guará

Fl, Cs

NA

Ra

Origem dos
Dados
Cvi

Táxons
Pseudalopex gymnocercus (G. Fischer, 1914)

Nome Vernacular
raposa-do-campo

Vegetação

Ambientes e fases
sucessionais

Status

Fl, Cs

NA

Co

Fl, cs, cr

Fp, fs

ND

Fl, cs

Fp, fs

ND

Fl

Fp, fs

ND

Fl

Fp, fs

ND

Fl, cl

Fp, fs

Pc

Família Felidae
1, 4, 5

B

Herpailurus yaguarondi (E. Geoffroy, 1803)

jaguarundi, gato-mourisco

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

jaguatirica

1, 2, 4, 5

Leopardus tigrinus (Scrheber, 1775)

gato-do-mato-pequeno

4

B

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

gato-maracajá

Ci

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

onça-parda

1, 2, 4, 5

Ci, B
B

Família Mustelidae
Cvi,B

Lontra longicaudis (Olfers, 1818)

lontra

Conepatus chinga (Molina, 1792)

zorrilho

B

Eira barbara (Linnaeus, 1758)

irara

Cca, B

Galictis cuja (Molina, 1782)

furão-pequeno

1, 2, 4, 5

Ci, B

1, 4, 5

Fl

Fs

Pc

Fl, crp, cs, cl

ND

ND

Fl, crp

Fp, fs

ND

Fl

Fs

Co

Família Procyonidae
Cv, B

Nasua nasua (Linnaeus, 1766)

quati

Fl

Fs

Co

Ci, B

Procyon cancrivorus (F. Cuvier, 1798)

mão-pelada, guaxinim

Fl, C

Fs

Co

cateto, tatete, caitetu

Fl, Cs

Fp, fs

Ra

Fl, Cs

Fp, fs

ND

ORDEM ARTIODACTYLA
Família Tayassuidae
E

Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758)
Família Cervidae

1

B

Mazama americana (Erxleben, 1777)

veado-mateiro

1

Mazama gouazoubira (G. Fisher, 1814)

veado-catingueiro

Fl

Fs

ND

2

Mazama nana (Lesson, 1842)

veado-bororó

Fl

Fp, fs

Ra

Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)

veado-campeiro

Cs, Ca, Fl

ND

Co

E, B
E, B

1, 2

C, B

ORDEM RODENTIA
Família Muridae
3

Akodon azarae

rato-do-chão

Fl, C

Fp, fs

Co

3

Akodon montensis (Thomas, 1913)

rato-do-chão

Fl, C

Fp, fs

Pc

3

Akodon paranaensis

ND

Fl, C

Fp, fs

Co

B
B
B

Origem dos
Dados

Táxons

Nome Vernacular

Vegetação

Ambientes e fases
sucessionais

Status

Fl, C

Fp, fs

Co

C

Lo

Pc

3

Delomys dorsalis (Thomas, 1917)

Rato-da-floresta-atlântica

3

Holochilus cf. brasiliensis (Desmarest, 1819)

Ratão-da-taquara

3

Oligoryzomys flavencens (Waterhouse, 1837)

rato-do-mato

C, fl

Fp, fs

Co

3

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818)

rato-do-mato

Fl, C

Fs

Co

3

Oryzomys intermedius (Moojen, 1952)

rato-do-arrozal

Fl

Fp, fs

Pc

3

Oryzomis ratticeps (Hensel, 1872)

rato-do-arrozal

Fl

Fp, fs

Pc

3

Oxymycterus sp

rato-do-mato

C

Fp, fs

ND

Scapteromys tumidus

ND

C

Lo

Co

ouriço-cacheiro

Fl

Fp, fs

ND

Preá

Fl, cs, crp

Fs

ND

Capivara

Cl, cs, crp

NA

ND

Cotia

Fl

Fp, fs

ND

Paca

Fl

Fp, fs

ND

tapiti

Cl

NA

Co

B
B
B
B
B
B
B

3

B

Família Erethizontidae
3

B

Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1822)
Família Cavidae

3

B

Cavia aperea (Erxleben, 1777)
Família Hidrochaeridae

E

Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766)
Família Dasyproctidae
1

E, B

Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823)
Família Cuniculidae

1

B

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
ORDEM LAGOMORPHA
Família Leporidae

Ci, B

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)

ND – informação não disponível, NA – não aplicável
Legenda para a origem dos dados referentes a ocorrência das espécies: B - dados secundários (bibliografia), B1 – Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 1994, B2 – IBAMA, 1995, B3 – Vieira,
2000, B4 - Santos, 2001, B5 – Michalski & Hasenack, 2002; C - dados primários, constatação em campo: v - contato visual; a - contato auditivo; c – captura; ca - carcaça; i – indícios ou vestígios indiretos;
E – entrevista.
As informações sobre a utilização de tipos de vegetação são baseados nas referências citadas acima, e em referências gerais: Emmons (1990), Eisenberg & Redford (1999)
Legenda para vegetação: fl – ambiente florestal; c- campo; ce – campo cerrado; cl - campo limpo; cs - campo sujo; crp – campo rupestre.
Legenda para os ambientes e fases sucessionais: fp - floresta primária; fs - floresta secundária; fm - estádio intermediário de floresta; fi - estádio inicial de floresta; pa - pastagem, campo antrópico;
cul - cultura, área agrícola; ur - ambiente urbano ou urbanizado; lo - ambiente lótico.
Legenda para status: Local: Co – comum; Pc – pouco comum, medio; Ra – raro.

TABELA J2 - Mamíferos com Ocorrência Constatada Durante a AER nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral e Entorno (Mazzolli, 2002)
Táxons
Nome Vulgar
Pontos de Observação
ORDEM XENARTHRA
Família Dasypodidae
Dasypus sp. e/ou Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
ORDEM PRIMATES
Família Cebidae
Alouatta fusca (E. Geoffroy, 1812)
Cebus apella (Linnaeus, 1758)
ORDEM CARNIVORA
Família Canidae
Canis familiaris (Linnaeus, 1758)
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Pseudalopex gymnocercus (G. Fischer, 1914)
Família Felidae
Leopardus sp. ou Herpailurus yaguarondi (E. Geoffroy, 1803)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Família Mustelidae
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
Galictis cuja (Molina, 1782)
Família Procyonidae
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Procyon cancrivorus (F. Cuvier, 1798)
ORDEM ARTIODACTYLA
Família Suidae
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Família Tayassuidae
Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758)
Família Cervidae
Mazama gouazoubira (G. Fisher, 1814)

tatu-galinha

1, 2, 7, 8, 11, 12, 15, 17A, 19, 22, 35, 36, 38, 41, 42

bugio
macaco-prego

15, 24
11, 17A, 23A

cachorro
cachorro-do-mato
raposa-do-campo

4, 22, 35, 39, 41, 44
1, 2, 27
28, 30, 35, 41

gato-do-mato ou jaguarundi
jaguatirica
onça-parda

1, 11, 18, 19, 24, 30, 42
35
10cf., 20cf., 24cf., 32, 35, 41, 44

lontra
furão-pequeno

17A, 20, 23
10, 28

quati
mão-pelada, guaxinim

11, 18, 22, 23A
1, 15, 23A, 38

porco e/ou javali

24, 36

cateto, tatete, caitetu

23A, 24, 41

veado-catingueiro

24, 41

Táxons
Mazama nana (Lesson, 1842)
Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758)
ORDEM RODENTIA
Família Muridae
Akodon sp.
Família Hidrochaeridae
Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766)
Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823)
ORDEM LAGOMORPHA
Família Leporidae
Lepus capensis Linnaeus, 1758

Nome Vulgar

Pontos de Observação

veado-bororó
veado-campeiro

22, 41
30, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 44

rato-do-chão

17

Capivara

41

Cotia

18

lebre

30

