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O ICMBio e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), com apoio do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) estão desenvolvendo o Projeto 
Desenvolvimento de Parcerias Ambientais Público-Privadas para gestão de UC 
– PAPP, que visa formular e fomentar a aplicação de modelos de parcerias ou 
alianças ambientais público-privadas voltadas para o aproveitamento 
sustentável das potencialidades econômicas da Floresta Nacional de Canela e 
da Floresta Nacional de São Francisco de Paula com vistas à melhoria da 
gestão e a conservação da biodiversidade, bem como a geração de benefícios 
sociais e econômicos para as populações residentes e do entorno. 

O estudo tem como objetivo:

• Identificar a problemática que envolve a realização de parcerias em sentido 
“lato sensu”, e cuja celebração de um instrumento de gestão adequado, 
possa solucionar a dificuldade de gestão do uso público das referidas UC;

• Identificar parcerias existentes e potenciais de parcerias capazes de 
viabilizar a gestão economicamente sustentável do uso público das UC;

• Identificar os possíveis arranjos, existentes ou que existiram, nas UC, e de 
potencialidades de inserção das unidades no destino turístico já 
consolidado da Serra Gaúcha, analisando a relação custo-benefício das 
alternativas levantadas;

• Levantar as potencialidades de aplicação dos instrumentos jurídicos 
identificados em estudos anteriores desenvolvidos no âmbito do projeto, 
voltados às formas de cooperação público-privadas que potencializem o 
uso público nas UC, tornando mais eficiente, eficaz e efetiva a gestão da 
visitação. 

1. INTRODUÇÃO

Sendo assim, a metodologia do trabalho foi construída tendo em vista o 
desenvolvimento de atividades de recreação em contato com a natureza e a 
visitação com caráter educativo. Acredita-se que estas podem ser uma 
alternativa sustentável de uso das unidades, cumprindo assim um dos seus 
objetivos de criação – compatibilizar a conservação da natureza com uso 
sustentável de parcela de seus recursos naturais. Sendo assim, o trabalho está 
organizado em:

• Realizar estudo viabilidade econômico-financeira das atividades potenciais 
identificadas para exploração comercial, inclusive com a delegação para 
construção, reforma e reparo de edificações e estruturas de apoio para uso 
comercial, tais como pousada, hotel, restaurante, lanchonete, etc.; 

• Avaliar o instrumento jurídico de Parcerias Ambientais Público-Privadas –
PAPP, tais como delegação dos serviços, concessão de uso, permissões, 
termos de cooperação, convênios entre outros e sua adequação para a 
categoria de unidade de conservação em questão. 

• Avaliação jurídica dos caminhos/alternativas possíveis para viabilizar a 
reversão de parte do recurso arrecadado com a exploração comercial das 
atividades identificadas como viáveis e potenciais em investimentos de 
adequação das infraestruturas de visitação das unidades e sua operação. 

• Determinar os impactos sociais, econômicos e ambientais sobre o território 
e sua população e sobre a gestão do ICMBio, com a implementação da 
atividade de exploração comercial relacionadas às atividades de uso 
público. 
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1. PANORAMA SOCIOECONÔMICO DO 
TERRITÓRIO

1.1 Caracterização socioeconômica, 
ambiental e institucional do território;

1.2 Levantamento e análise das áreas 
consideradas para as atividades de 
visitação;

1.3 Diagnóstico sobre aspectos da 
organização social e envolvimento da 
população do entorno nas atividades 
contempladas.

2. CONSOLIDAÇÃO DA ETAPA 1

2.1 Visita às UC 

2.2 Identificação das atividades 
potenciais a serem desenvolvidas nas 
UC;

2.3 Definição das áreas prioritárias 
para a exploração comercial  

3. INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE 
PARCERIAS APLICADOS ÀS UCs

3.1 Levantamento sobre 
instrumentos de parceria já 
celebrados no Brasil;

3.2 Identificação da problemática 
que envolve o estabelecimento de 
parcerias;

3.3. Identificação e análise dos 
instrumentos jurídicos aplicáveis às 
UC;

4. MODELAGEM ECONÔMICO-
FINANCEIRA PRELIMINAR

4.1 Construção de cenários;

4.2 Estudo de Viabilidade Econômico-
Financeiro das atividades de 
exploração comercial e visitação 
identificados no estudo

PRODUTO 1

5. ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DO 
MODELO DE GESTÃO

5.2 Análise custo-benefício dos 
instrumentos apontados no estudo

6. VISITA E APRESENTAÇÃO DO 
PRODUTO 1

61. Reunião para apresentação  das 
alternativas consideradas e dos 
modelos propostos;

7. RELATÓRIO FINAL E 
APRESENTALÇAO ICMBIO 

7.1 Revisões

6.1 Identificação do modelo de gestão 
a ser aplicado nas Ucs;

6.2 Avaliação do modelo (vantagens, 
desvantagens, riscos e desafios);

6.3 Avaliação jurídica dos arranjos.

PRODUTO 2

8. MINUTAS DOS INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS 

8.1 Formulação final das minutas dos 
instrumentos jurídicos 

PRODUTO 3

Os estudos para as Flonas de Canela e de São Francisco de Paula serão 
desenvolvidos em 8 etapas, apresentadas abaixo, junto com suas subfases e os 
produtos relacionados.
Este documento trata-se do Produto 1.
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1.1 METODOLOGIA – PRODUTO 1

Este primeiro produto está organizado da seguinte maneira: 

1. Caracterização socioeconômica, ambiental e institucional do território 

2. Analise das atividades de visitação das Florestas Nacionais de Canela e de 
São Francisco de Paula

3. Instrumentos jurídicos de parceiras aplicados

4. Modelagem econômico-financeira preliminar

As análises do Capítulo 1 “Caracterização socioeconômica, ambiental e 
institucional do território” são de suma importância para a identificação das 
atividades em potencial a serem implantadas nas Flonas. 

Durante o capítulo, as análises foram marcadas com diferentes cores segundo 
tema abordado.  O objetivo  é facilmente identificar, ao final do capitulo, os 
aspectos conclusivos que se podem extrair das informações para o 
desenvolvimento das propostas. 
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2. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL 
DO TERRITÓRIO

2.1 AS FLORESTAS NACIONAIS E SEU ENTORNO

A Floresta Nacional de Canela está localizada no Bairro Ulisses de Abreu a 
cerca de 6 km do centro da cidade de Canela. Possui área de 557,50 hectares, 
que corresponde a cerca de 2,1% do território municipal, composto 
principalmente de áreas naturais, florestas plantadas, banhados, estradas e 
aceiros. 

A Floresta Nacional de São Francisco de Paula, foi a primeira unidade de 
conservação do estado do Rio Grande do Sul, sendo criada em 1945. Está 
localizada em Campos de Cima da Serra, em São Francisco de Paula. A unidade 
tem uma área de 1.606 hectares, caracterizada pelos Campos de Cima da 
Serra (estepe) e pelas matas com araucária (Floresta Ombrófila Mista ou Mata 
Atlântica). A unidade possui cobertura florestal de espécies 
predominantemente nativas. 

Canela e São Francisco de Paula fazem parte da Região das Hortênsias uma 
das mais importantes regiões turísticas do estado do Rio Grande do Sul e 
integrante da Serra Gaúcha que recebe anualmente mais de 2,5 milhões de 
turistas por ano. A Região das Hortênsias também conta com as cidades de 
Gramado, Nova Petrópolis e Picada Café e ganhou esse nome pela intensa 
quantidade de flores hortênsias que se encontra ao visitar suas cidades e 
rodovias. 

De acordo com o relatório Atividades características do turismo no RS, em 
2013: Valor Adicionado Bruto no Estado, regiões do turismo e municípios (FEE, 
2016) a Região das Hortênsias é onde o turismo tem o maior peso do Estado, 
resultado da longa trajetória em que se definiu a relação da população gaúcha 
com o ambiente serrano. Gramado, por exemplo, destaca-se por estar entre 
os 10 melhores e mais procurados destinos do Brasil. 

Aos municípios destacados da Região das Hortênsias, somam-se ao universo 
geográfico do estudo Cambará do Sul e Três Coroas, conhecidos pelos seus 
atrativos naturais e atividades de ecoturismo. Dentre eles, destaca-se o 
Parque Nacional de Aparados da Serra, em Cambará do Sul, que está entre os 
10 parques nacionais mais visitados do Brasil, recebendo mais de 100.000 
turistas por ano. 

Pela proximidade do parque nacional das florestas nacionais de Canela e São 
Francisco de Paula, há uma forte intenção por parte do ICMBio de implantar 
uma trilha de longo percurso entre as unidades, criando uma rota de 
ecoturismo na região. 

O universo geográfico delimitado pelo estudo envolve, portanto, os seguintes 
municípios: Canela, São Francisco de Paula, Gramado, Nova Petrópolis, Picada 
Café, Cambará do Sul e Três Coroas. 

Em um raio de 150 km desta área de estudo estão Porto Alegre, Vale dos Sinos 
e Caxias do Sul, regiões mais desenvolvidas economicamente e maiores polos 
emissores de turismo do estado. 

Dessa forma, entende-se que as Florestas Nacionais de Canela e de São 
Francisco de Paula contam com área de extrema relevância ambiental, já 
estando incluídas em municípios em rotas e destinos turístico relevantes. 
Assim, podem se converter em mais um atrativo regional de ecoturismo a 
integrar o circuito de atividades da região. 
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Delimitação do Universo Geográfico
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2.1.1 Acesso às Unidades

As Florestas Nacionais situam-se em uma região de fácil acesso, realizado por 
diversos meios de transportes, e que já que possui boa estrutura viária e de 
aeroportos. 

O acesso à Canela e São Francisco de Paula pode ser realizado:

• De avião: os aeroportos mais próximos, com voos regulares para as 
principais cidades do país, estão em Caxias do Sul e Porto Alegre.

• De carro: As principais vias de acesso para a Região das Hortênsias são a 
BR-116, que corta o estado do Rio Grande do Sul de norte a sul; e a RS-486 
(Rota do Sol), que liga a BR-101 até Caxias do Sul. As opções de acesso para 
a região são as seguintes:

• Vindo de Porto Alegre: pela BR-116 até Nova Petrópolis e RS-235 até 
Canela e São Francisco de Paula;

• Vindo de Caxias do Sul: BR-116 até Nova Petrópolis e depois e RS-
235 até Canela e São Francisco de Paula;

• Vindo de Torres (litoral): BR-101 até Terra de Areia, RS-486 até 
Tainhas, RS-020 até São Francisco de Paula e RS-235 até Canela;

• De ônibus: a viação Citral faz o transporte de passageiros de Porto Alegre a 
Canela e São Francisco de Paula, partindo tanto da rodoviária da cidade, 
quanto do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A mesma companhia faz 
o transporte às cidades das Florestas de Caxias do Sul. 

As distâncias aproximadas de algumas das principais cidades da Região e do 
Brasil são apresentadas a seguir:

Cidades Canela São Francisco de Paula
Picada Café 60 km 116 km
Nova Petrópolis 42 km 77,5 km
Gramado 12,8 km 44,3 km
Canela - 36,5 km
São Francisco de Paula 36,5 km -
Cambará do Sul* 115 km 81,5 km
Três Coroas 37 km 68 km
Caxias do Sul 80,5 km 136 km
Porto Alegre 114 km 126 km
Florianópolis 460 km 403 km
Curitiba 720 km 687 km
São Paulo 1.122 km 1.089 km
Rio de Janeiro 1.549 km 1.515 km
Belo Horizonte 1.696 km 1.662 km
Brasília 2.092 km 2.59 km

Tabela 1: Distâncias entre cidades
* Cambará do Sul: município de acesso ao Parque Nacional de Aparados da Serra.
Fonte: Google Maps
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Distâncias aproximadas entre os municípios e as Unidades de Conservação
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A Floresta Nacional de Canela situa-se aproximadamente à 6,6 km do centro 
da cidade de Canela, e seu acesso pode ser realizado pelos seguintes roteiros:

• A partir do centro de Canela, da Catedral de Pedra, segue-se em direção ao 
bairro Ulisses de Abreu, próximo à saída de São Francisco de Paula, por 
cerca de 4,3 km de ruas pavimentadas, chegando a Rua Otaviano do 
Amaral Pires. Depois de um trecho de asfalto, segue-se por mais 2,3 km em 
estrada de terra até a sede da unidade. 

• A partir do Parque do Caracol, pode-se seguir por mais 1,8 km em direção 
ao Parque da Ferradura, tornando-se à direita em direção à Floresta por 
mais 4 km em estrada de terra. 

A Floresta Nacional de São Francisco de Paula está localizada à 27 km do 
centro do município e pode ser acessada:

• A partir da sede do município de São Francisco de Paula, segue-se em 
direção a Tainhas pela RS-020 por 15 km, até o trevo de acesso a Serra do 
Umbu, virando à direita na RS-484 (estrada não pavimentada), percorrendo 
por mais 12 km até o portão da unidade.

• Chegando pela Rota do Sol (RS-453), de Tainhas segue-se por 15 km em 
direção a São Francisco de Paula, até o trevo de acesso a Serra do Umbu, 
virando à esquerda na RS-484 (estrada não pavimentada), percorrendo por 
mais 12 km até o portão da unidade.
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2.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA 
REGIÃO

2.2.1 Perfil da população da região

A região do universo geográfico possui uma população 
estimada total de 158.343 habitantes (IBGE, 2017). A 
Cidade de Canela é a que possui mais habitantes (27% 
do total da região), seguido de Gramado (22%) e Três 
Coroas (16,6%). Já Cambará do Sul e Picada Café são 
municípios pequenos com menos de 7 mil habitantes, 
representando 4,22% e 3,51% da população total da 
região estudada. 

Fonte: IBGE Cidades (População estimada 2016)
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O município de Gramado possui o maior PIB entre os municípios estudados, 
seguido de Três Coroas e Canela (FEE, 2017). O setor de destaque nesses 
municípios é o de serviços, com exceção de Três Coroas que é o setor 
industrial. Entre os municípios estudados, São Francisco de Paula está em 5º 
lugar com relação ao PIB, sendo a agropecuária o setor de maior contribuição 
(IBGE, 2017). 

Gramado, Nova Petrópolis e Três Coroas apresentam as maiores rendas per 
capita média da região, com R$1.045,50, R$ 994,67 e 799,41, respectivamente 
(FEE, 2017). São Francisco de Paula apresenta a pior renda per capita média 
dos municípios estudados, que é de R$ 628,1; apresentando a maior parte da 
população (32,22%) com rendimento domiciliar de 1 a 2 salários mínimos e 
7,8% caracterizada como pobre (renda domiciliar per capita inferior a R$ 
140,00), maior porcentagem entre os municípios da área de estudo. A seguir 
apresenta-se a tabela com as informações de cada município detalhadamente.  

Municípios PIB (2014) 1
PIB per capita 

(2014) 1
Renda per capita 

média (2010) 2

Gramado R$ mil 1.508.978 R$ 43.910,31 R$ 1.045,52
Canela R$ mil 808.554 R$ 19.225,19 R$ 787,78
São Francisco de Paula R$ mil 455.272 R$ 21.193,16 R$ 628,15
Nova Petrópolis R$ mil 610.082 R$ 30.090,38 R$ 994,67
Picada Café R$ mil 348.666 R$ 63.416,80 R$ 792,06
Cambará do Sul R$ mil 120.603 R$ 17.992,36 R$ 643,45
Três Coroas R$ mil 902.869 R$ 34.965,13 R$ 799,41

Fonte: 1 Fundação de Economia e Estatística - Perfil Socioeconômico do Estado do Rio Grande 

do Sul / 2 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

Municípios Rendimento domiciliar per capita (2010)

Gramado
5,44% Até 1/2 salário mínimo / 25,37% De 1/2 a 1 salário 
mínimo / 40,17% De 1 a 2 salários mínimos / 20,18% De 2 a 5 
salários mínimos / 8,84% Mais de 5 salários mínimos

Canela
12,32% Até 1/2 salário mínimo / 29,82% De 1/2 a 1 salário 
mínimo / 35,3% De 1 a 2 salários mínimos / 17,55% De 2 a 5 
salários mínimos / 5,01% Mais de 5 salários mínimos

São Francisco 
de Paula

20,72% Até 1/2 salário mínimo / 32,22% De 1/2 a 1 salário 
mínimo / 28,59% De 1 a 2 salários mínimos / 14,88% De 2 a 5 
salários mínimos / 3,59% Mais de 5 salários mínimos

Nova 
Petrópolis

5,32% Até 1/2 salário mínimo / 21,58% De 1/2 a 1 salário 
mínimo / 43,31% De 1 a 2 salários mínimos / 23,85% De 2 a 5 
salários mínimos / 5,93% Mais de 5 salários mínimos

Picada Café
4,77% Até 1/2 salário mínimo / 23,66% De 1/2 a 1 salário 
mínimo / 49,59% De 1 a 2 salários mínimos / 19,94% De 2 a 5 
salários mínimos / 2,03% Mais de 5 salários mínimos

Cambará do 
Sul

17,47% Até 1/2 salário mínimo / 34,98% De 1/2 a 1 salário 
mínimo / 30,69% De 1 a 2 salários mínimos / 14,15% De 2 a 5 
salários mínimos / 2,71% Mais de 5 salários mínimos

Três Coroas
6,37% Até 1/2 salário mínimo / 29,49% De 1/2 a 1 salário 
mínimo / 41,55% De 1 a 2 salários mínimos / 19,55% De 2 a 5 
salários mínimos / 3,04% Mais de 5 salários mínimos

O rendimento domiciliar per capita dos municípios estudados pode ser 
observado a seguir. Nota-se que a maioria da população recebe de 1 a 2 
salários mínimos, com exceção de São Francisco de Paula e Cambará do Sul.

Fonte: IBGE Cidades
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Com relação a educação, São Francisco de Paula (7,46%) apresenta a maior 
taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais da região, seguido de 
Cambará do Sul (6,88%)  e Canela (4,21%). 

É interessante observar que mais de 86% das crianças e jovens dos municípios 
estavam cursando o ensino básico regular na época do censo 2010, com 
exceção de Três Coroas que a taxa é de 83,16%. Estes são vistos como 
visitantes em potencial nas Florestas Nacionais, que realizam atividades de 
educação ambiental para escolas da região. 

Entre os municípios com população adulta com ensino superior completo, 
destaca-se Gramado (10,5%) , Nova Petrópolis (9,8%), Canela (8,8%) e 
Cambará do Sul (6,7%). Os demais municípios possuem taxas inferiores a 6%.

Ao lado apresenta-se tabela com as informações resumidas sobre a educação 
da região.  

Municípios Taxa de 
analfabetismo1

Crianças na 
escola2 Educação população adulta2

Gramado 2,82% 88,86%

43,7% Fundamental incompleto e alfabetizado
20,48% Fundamental completo e médio incompleto
21,9% Médio completo e superior incompleto
10,5% Superior completo
3,36% Fundamental incompleto e analfabeto

Canela 4,21% 88,80%

43,52% Fundamental incompleto e alfabetizado
20,25% Fundamental completo e médio incompleto
22,23% Médio completo e superior incompleto
8,83% Superior completo
5,17% Fundamental incompleto e analfabeto

São 
Francisco 
de Paula

7,46% 86,04%

54,21% Fundamental incompleto e alfabetizado
15,25% Fundamental completo e médio incompleto
15,84% Médio completo e superior incompleto
5,70% Superior completo
9% Fundamental incompleto e analfabeto

Nova 
Petrópolis 2,02% 92,10%

50,7% Fundamental incompleto e alfabetizado
17,7% Fundamental completo e médio incompleto
19,5% Médio completo e superior incompleto
9,8% Superior completo
2,33% Fundamental incompleto e analfabeto

Picada Café 2,33% 87,46%

53,4% Fundamental incompleto e alfabetizado
20,3% Fundamental completo e médio incompleto
19,8% Médio completo e superior incompleto
3,7% Superior completo
2,83% Fundamental incompleto e analfabeto

Cambará do 
Sul 6,88% 86,82%

51,7% Fundamental incompleto e alfabetizado
13,4% Fundamental completo e médio incompleto
19,9% Médio completo e superior incompleto
6,68% Superior completo
8,3% Fundamental incompleto e analfabeto

Três Coroas 3,97% 83,16%

56,8% Fundamental incompleto e alfabetizado
16,6% Fundamental completo e médio incompleto
17,4% Médio completo e superior incompleto
4,2% Superior completo
5% Fundamental incompleto e analfabeto

Fonte: Dados de 2010. 1 Fundação de Economia e Estatística - Perfil Socioeconômico do Estado 

do Rio Grande do Sul / 2 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
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2.2.2 Perfil dos turistas

Segundo a última pesquisa nacional de turismo (MTur e Fipe, 2012), o Estado 
do Rio Grande do Sul registrava a recepção de 6,5% do mercado nacional, o 
que equivale a 3,83 milhões de turistas em 2011. Junto com São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Bahia tem-se quase 50% do receptivo do país. 

A composição do mercado receptivo de turismo no Rio Grande do Sul indica 
que 72,2% dos turistas são moradores do próprio Estado, seguido de Santa 
Catarina (8,5%) e São Paulo (5,8%) (MTur e Fipe, 2012). 

72,2%

8,5%
5,8% 3,7% 2,6% 1,2% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5%

3,6%

RS SC SP PR RJ MG BA GO MS DF Outros

Principais emissores de turistas para o Rio Grande do Sul

Fonte: MTur e Fipe (2012). 

O Rio Grande do Sul representa atualmente 17% das chegadas de turistas 
internacionais ao Brasil, ocupando a 3ª posição entre os Estados do país. Em 
2015 o Estado recebeu mais de 1 milhão de turistas internacionais, 
provenientes principalmente da Argentina (79,28%), do Uruguai (13,79%) e do 
Chile (2,6%). A maior parte desses turistas utilizaram a via de acesso terrestre 
(89%), seguido do aéreo (7%) para entrar no Brasil (SETEL/RS, 2016). Acredita-
se que a proximidade geográfica com esses países definiu o destino, 
principalmente àqueles que ingressaram por vias terrestres. Destaca-se neste 
sentido que o Estado apresentou a maior entrada de turistas estrangeiros por 
via terrestre em 2015, representando mais de 50% do total de visitantes. 

Segundo o estudo da Demanda Turística Internacional Brasil 2015 (ano base 
2014), a avaliação de viagem positiva alcança 92,5% e a motivação “lazer” 
predomina neste tipo de acesso (54,7%). 

Com relação ao universo geográfico do estudo, que engloba a Região das 
Hortênsias, não foram encontrados dados concretos do número de turistas 
recebidos. Para identificação do perfil do turista utilizou-se a Pesquisa Perfil do 
Turista do Sebrae (Sebrae, 2009), que coletou dados no período de alta e 
baixa temporada nos principais destinos gaúchos. A seguir são apresentados 
alguns dados da pesquisa:

BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA
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A pesquisa de baixa temporada ocorreu nos meses de janeiro, maio e julho. 

Observou-se que a maioria dos turistas da região estudada era formada por 
pessoas casadas (56,5%) e com filhos (57,9 %). As famílias possuem 
basicamente 2,06 filhos. A maioria dos entrevistados está na faixa etária de 41 
a 50 anos (26,7%), seguido de 20 a 30 anos (25,9%). 

Estado civil (em porcentagem dos entrevistados)

Fonte: Sebrae (2009)

Os turistas tinham uma escolaridade de ensino superior completo (33,3%), 
ensino médio completo (25,6/5) e superior incompleto (17,4%). A renda 
familiar desses turistas estava entre R$ 3.479,01 a R$ 6.563,00 (24,6%); e R$ 
2.012,01 a R$ 3.479,00 (22,3%), em uma classificação de classe social por 
renda familiar enquadrados na Classe B1 e B2, respectivamente.

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Até 19

De 31 a 40 anos

De 51 a 60 anos

De 20 a 30 anos

De 41 a 50 anos

Mais de 60 anos

Faixa etária (em porcentagem dos entrevistados)

Renda familiar dos turistas % entrevistados
Até R$ 484,00 1,30%
De R$ 484,01 R$ 726,00 3,60%
De R$ 726,01 a R$ 1.194,00 7,20%
De R$ 1.194,01 a R$ 2.012,00 17,00%
De R$ 2.012,01 a R$ 3.479,00 22,30%
De R$ 3.479,01 a R$ 6.563,00 24,60%
De R$ 6.563,01 a R$ 9.733,00 11,50%
De R$ 9.733,01 para cima 9,30%
Sem resposta 3,30%
Fonte: Sebrae (2009)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Casado(a) ou com companheiro(a)

Solteiro

Divorciado/Separado

Viúvo

BAIXA TEMPORADA
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BAIXA TEMPORADA

A maioria dos turistas entrevistados são provenientes do próprio Estado do 
Rio Grande do Sul (72,6%) e utilizaram o carro próprio como condução para 
seu deslocamento até aquele destino (69,3%). Entre os fatores que 
determinaram a escolha do destino estão os atrativos naturais (37,8%), de 
lazer (16,8%) e histórico-culturais (16,5%), que são diversos na região. 

0 10 20 30 40 50 60

Uruguai
PI

AC
MG

CE
BA

Santa Fé
DF
RN
RJ

Argentina
SP
PR
SC
RS

Estado / País de residência (em porcentagem dos entrevistados)

Fonte: Sebrae (2009)

Um percentual significante de turistas indicou ter buscado informações sobre 
o destino antes da viagem (45,1%) e durante a visita utilizou os seguintes 
serviços: informações turísticas (39,8%), reservas de hospedagem pela 
internet (30,9%) e agência de viagens (23,9%). As formas de divulgação e 
informação mais utilizados foram: folhetos, jornais, agências de viagens e 
turismo, indicação, site/Internet, rádios, revistas e TV.

O motivo da viagem da maioria dos turistas era para lazer e entretenimento 
(53,2%), sendo que os atrativos naturais (37,8%), de lazer (16,8%) e histórico-
culturais (16,5%) auxiliaram na definição dessa localidade como destino de 
viagem. 

Fatores determinantes para escolha do destino % entrevistados
Atrativos naturais 37,80%
Atrativos de lazer 16,80%
Atrativos culturais/históricos 16,50%
Pela indicação de amigos 14,90%
Pela infraestrutura do local 11,60%
Qualidade das acomodações 7,60%
Pelas compras 5,10%
Facilidade de acesso 3,20%
Pela existência de bons pacotes turísticos 3,20%
Valores das estadias 1,10%
Outros 18,90%

96,4% dos entrevistados pretendem voltar à região e 70,7% indicaram que 
também estiveram em outros municípios na proximidade da região em que se 
encontravam. 

Fonte: Sebrae (2009)
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ALTA TEMPORADA

A pesquisa de baixa temporada ocorreu nos meses de janeiro, julho e 
novembro.

Observou-se que a maioria dos turistas da região estudada era formada por 
pessoas casadas (57,6%) e com filhos (60,4%). As famílias possuem 
basicamente 2,03 filhos. A maioria dos entrevistados está na faixa etária de 20 
a 30 anos (24,7%), seguido de 31 a 40 anos (23,4%). 

Estado civil (em porcentagem dos entrevistados)

Faixa etária (em porcentagem dos entrevistados)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Casado(a) ou com companheiro(a)

Solteiro

Divorciado/Separado

Viúvo

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Até 19

De 31 a 40 anos

De 51 a 60 anos

De 20 a 30 anos

De 41 a 50 anos

Mais de 60 anos

Fonte: Sebrae (2009)

Os turistas tinham uma escolaridade de ensino superior completo (28,7%), 
ensino médio completo (22,4%) e superior incompleto (17,2%). A renda 
familiar desses turistas estava entre R$ 3.479,01 a R$ 6.563,00 (24,0%); e R$ 
2.012,01 a R$ 3.479,00 (22,3%). A classe social mais predominante nesta 
região é a classe C, com 26,6%, ou ainda, classe B1, com 24,0%.

Renda familiar dos turistas % entrevistados
Até R$ 484,00 2,00%
De R$ 484,01 R$ 726,00 4,80%
De R$ 726,01 a R$ 1.194,00 10,20%
De R$ 1.194,01 a R$ 2.012,00 16,40%
De R$ 2.012,01 a R$ 3.479,00 22,30%
De R$ 3.479,01 a R$ 6.563,00 171 24,6% 24,00%
De R$ 6.563,01 a R$ 9.733,00 8,40%
De R$ 9.733,01 para cima 10,20%
Sem resposta 1,60%

Fonte: Sebrae (2009)

Fonte: Sebrae (2009)
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Na alta temporada os turistas são provenientes de diversos Estados do país, 
sendo a maioria do próprio Estado do Rio Grande do Sul (71,6%) e utilizaram o 
carro próprio como condução para seu deslocamento até aquele destino 
(58,0%). %). Entre os fatores que determinaram a escolha do destino estão os 
atrativos naturais (42,2%), de lazer (37,5%) e histórico-culturais (15,1%), que 
são diversos na região. 

Estado / País de residência (em porcentagem dos entrevistados)

Fonte: Sebrae (2009)

Um percentual significante de turistas indicou ter buscado informações sobre 
o destino antes da viagem (44,6%) e durante a visita os serviços mais utilizados 
foram: informações turísticas (55,4%) agência de viagens (34,9%) e reservas 
de hospedagem pela internet (33,8%). As formas de divulgação e informação 
mais utilizados foram: folhetos, jornais, agências de viagens e turismo, 
indicação, site/Internet, rádios, revistas e TV.

O motivo da viagem da maioria dos turistas era lazer e entretenimento 
(61,1%), o lazer (42,5%) e os atrativos naturais (37,5%) auxiliaram na definição 
dessa localidade como destino de viagem para os turistas que buscavam, 
exatamente, uma alternativa de lazer e entretenimento. 

Fatores determinantes para escolha do destino % entrevistados
Atrativos naturais 42,50%
Atrativos de lazer 37,50%
Atrativos culturais/históricos 15,10%
Pela indicação de amigos 14,10%
Pela infraestrutura do local 7,80%
Qualidade das acomodações 7,70%
Pelas compras 6,20%
Facilidade de acesso 5,60%
Pela existência de bons pacotes turísticos 2,90%
Valores das estadias 2,00%
Outros 8,10%

95,8% dos entrevistados pretendem voltar a região e 74,9% indicaram que 
estiveram também em outros municípios na proximidade da região em que se 
encontravam. 

Fonte: Sebrae (2009)
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2.2.3 Análise da oferta turística da região 

As Florestas Nacionais de Canela e de São Francisco de Paula estão inseridas 
em uma região onde o turismo tem mais peso no Estado do Rio Grande do Sul, 
sendo o município de Gramado apontado como “destino indutor do 
desenvolvimento turístico regional”, um dos 65 mais importantes do país (FEE, 
2016). Sendo assim, o turismo neste município influencia a visitação em seu 
entorno.

Do Valor Adicionado Bruto (VAB) da Região das Hortênsias, pertencente ao 
estudo, 9,2% são oriundos das atividades características do turismo (ACTs), 
chegando a 16,8% em Gramado e 7,1% em Canela, rendendo a primeira e 
segunda colocações, respectivamente, como municípios em que as ACTs têm 
maior peso sobre a economia local em todo o Estado (FEE, 2016). Dentre as 
atividades turísticas analisadas, os serviços de hospedagem se destacam, 
representando 50,4% do VAB da região, seguido de alimentação; arte, cultura 
e lazer; e transporte e armazenagem. 

A região estudada é rica em atrativos turísticos, tendo como potencial as 
atividades relacionadas ao lazer, negócios, eventos, ecoturismo, aventura, 
turismo rural, cultura e compras, com destaque na  produção de sapatos, 
roupa de couro, malharias, móveis, chocolate e artesanato. Além disso, possui 
uma boa e consolidada infraestrutura para recepção dos turistas com diversos 
meios de hospedagens, restaurantes, comércio e operadores conhecidos pela 
qualidade dos serviços.  

A área de estudo também apresenta uma grande variedade de atrativos 
naturais e culturais, de grande beleza cênica, onde o turista pode contemplar 
e vivenciar a natureza, além de praticar atividades de recreação e aventura 
como rafting, canoagem, duck, cascading, canionismo, rapel, escalada, 
pêndulo, tirolesa, trilhas, cavalgada, jeep-aventura, etc., segmento que vem 
apresentando constante crescimento no país. Neste sentido, os municípios de 
Canela e São Francisco de Paula, onde estão localizadas as Flonas do estudo, 
juntamente com Cambará do Sul e Três Coroas vem se destacando como os 
principais destinos de ecoturismo da região. Neles é possível encontrar 
cânions, cachoeiras e matas preservadas, como apresentado a seguir:

• Cambará do Sul: possui belas paisagens e cânions, sendo uma das entradas 
do Parque Nacional de Aparados da Serra, onde se encontra o Cânion do 
Itaimbezinho, um dos principais da região;

• Canela: possui belas paisagens serranas, com destaque à Cascata do 
Caracol, queda d´água de 131 metros formata por uma formação de 
rochas, e o Parque da Ferradura com cânions e cascatas.  

• São Francisco de Paula: conhecida como a Cidade das Águas, tem como 
uma das principais atrações a Cascata da Ronda, um conjunto formado por 
cinco quedas d´água em uma extensão de 4,5 Km. 

• Três Coroas: conhecida como Cidade Verde, está localizada no Vale do 
Paranhana que é rodeado pelo Rio Paranhana e por montanhas que ainda 
guardam mata nativa preservada, com destaque ao Parque das Laranjeiras.



PROJETO PARCERIAS AMBIENTAIS PÚBLICO-PRIVADAS
FLORESTA NACIONAL DE CANELA E DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

21

Foi realizada uma pesquisa nos municípios do universo geográfico com o 
objetivo de identificar os atrativos de ecoturismo existentes e quais as 
atividades de recreação oferecidas aos visitantes e que poderiam ser aplicadas 
nas Florestas Nacionais de Canela e de São Francisco de Paula. Foram 
encontrados ao menos 17 atrativos, distribuídos nos seguintes municípios:

Atrativos de ecoturismo da região Município
1. Parque Lago Negro Gramado
2. Alpen Park

Canela

3. Parque Fazenda da Serra
4. Parque das Sequoias
5. Parque do Caracol
6. Parque Estação Verde
7. Eco Parque Sperry
8. Parque do Pinheiro Grosso
9. Parque Vale da Ferradura
10. Parque Aldeia do Imigrante Nova Petrópolis
11. Lago São Bernardo

São Francisco de Paula
12. Parque da Cachoeira
13. Parque das 8 Cachoeira
14. Parque das Cascatas
15. Brasil Raft Park

Três Coroas16. Raft Adventure Park
17. Parque das Laranjeiras

Além desses atrativos de ecoturismo o universo geográfico também abrange 
três Unidades de Conservação Federal: as Florestas Nacionais de Canela e de 
São Francisco de Paula, foco do estudo, e o Parque Nacional Aparados da 
Serra, com entrada por Cambará do Sul. Estas unidades podem oferecer 
possibilidades para prática de esportes radicais, de aventura, de natureza e 
lazer na região.

O Parque Nacional de Aparados da Serra está entre os dez parques nacionais 
mais visitados do Brasil, recebendo mais de 100.000 visitantes por ano, 
atraídos pela beleza do lugar. Na unidade é possível realizar caminhadas nas 
trilhas, andar de bicicleta, banho de rio, recreação em contato com a natureza, 
contemplação, observação de fauna e piquenique. 
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A cidade de Canela é a que apresenta a maior quantidade de atrativos de 
ecoturismo da região (8), seguida de São Francisco de Paula (4) e Três Coroas 
(3). 

PROJETO PARCERIAS AMBIENTAIS PÚBLICO-PRIVADAS
FLORESTA NACIONAL DE CANELA E DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
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De modo geral, as atividades de ecoturismo identificadas nos atrativos do 
universo geográfico do estudo podem ser organizadas em 8 categorias: (1) 
educação ambiental e pesquisa, (2) atividades de recreação, (3) atividades 
aquáticas, (4) alimentação, (5) hospedagem, (6) eventos, (7) comércio, e (8) 
transporte. 

A lista baseou-se nas atividades levantadas nos sites dos atrativos.

HOSPEDAGEMATIVIDADES DE 
RECREAÇÃO

ATIVIDADES 
AQUÁTICAS ALIMENTAÇÃO COMÉRCIOED. AMBIENTAL 

E PESQUISA

Passeio a cavalo
Quadriciclo
Mountain bike
Trilhas
Rapel
Tirolesa
Escalada
Arvorismo
Slackline
Paintball
Quadras 
esportivas

Pedalinho
Barco/Caravela
Banho (piscina)
Pesca
Rafting
Caiaque

Camping
Pousada
Cabanas/chalés

Restaurante
Café
Lanchonete
Quiosque 
churrasqueira
Piquenique

Loja souvenir
Feira artesanato
Loja 
conveniência

Grupo escolar
Pesquisadores

EVENTOS

Corporativo
Familiares

ESTACIONA
MENTO

Transfer
Estacionamento

Foi elaborada uma análise das atividades mais recorrentes nos atrativos da 
região, a partir daqueles oferecidas nos atrativos identificados. Assim é 
possível entender a oferta de ecoturismo da região.

A seguir apresentam-se as atividades de cada atrativo. 
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Trilhas interpretativas

Pedalinho
Barco / Caravela
Banho (piscina)

Restaurante
Café

Feira artesanato

Estacionamento

PARQUE LAGO NEGRO

Quadriciclo
Trilhas interpretativas
Rapel
Tirolesa
Escalada
Arvorismo

Restaurante
Café
Lanchonete

Loja souvenir
Loja conveniência

Estacionamento

Passeio a cavalo
Trilhas interpretativas
Quadras esportivas

Banho (piscina)

Restaurante

Corporativo
Familiares

Estacionamento

Grupo escolar
Pesquisadores
Passeio a cavalo
Quadriciclo
Mountain Bike
Trilhas interpretativas
Rapel
Tirolesa
Arvorismo

Restaurante

Pousada

Estacionamento

Trilhas interpretativas

Restaurante
Quiosque churrasqueira

Estacionamento

Grupo escolar
Pesquisadores
Passeio a cavalo
Quadriciclo
Trilhas interpretativas
Rapel
Tirolesa
Escalada
Paintball

Restaurante
Café
Área para piquenique

Pousada

Corporativo

Loja souvenir
Loja conveniência

Estacionamento

ALPEN PARK PARQUE FAZENDA DA 
SERRA

PARQUE DAS SEQUOIAS PARQUE DO CARACOL PARQUE ESTAÇÃO VERDE
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Caminhadas
Bicicleta

Trilhas interpretativas
Rapel
Tirolesa
Escalada

Banho (piscina)

Restaurante
Lanchonete
Quiosque churrasqueira
Área para piquenique

Camping
Cabanas / Chalés

Corporativo
Familiares
Loja conveniência

Estacionamento

Trilhas interpretativas

Lanchonete

Loja souvenir
Artesanato

Estacionamento

Trilhas interpretativas
Escalada

Lanchonete
Quiosque churrasqueira

Estacionamento

Trilhas interpretativas

Pedalinho

Restaurante
Lanchonete

Loja souvenir
Artesanato

Estacionamento

PARQUE DO PINHEIRO 
GROSSO

PARQUE VALE DA 
FERRADURA

PARQUE ALDEIA DO 
IMIGRANTE

LAGO SÃO BERNARDO PARQUE DA CACHOEIRA

Grupo escolar
Pesquisadores
Trilhas interpretativas
Rapel
Tirolesa
Arvorismo
Slackline

Restaurante

Corporativo
Familiares

Estacionamento

ECO PARQUE SPERRY
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Quadriciclo
Trilhas interpretativas
Rapel
Tirolesa
Paintball
Quadras esportivas

Rafting/Cascating
Caiaque

Restaurante

Corporativo
Familiares

Transfer
Estacionamento

Trilhas interpretativas
Rapel
Tirolesa
Arvorismo
Slackline
Paintball
Quadras esportivas

Banho (rio)
Rafting/Cascating
Duck

Restaurante
Quiosque churrasqueira

Camping

Corporativo
Familiares

Estacionamento

Mountain Bike
Trilhas interpretativas
Rapel
Tirolesa
Arvorismo
Paintball
Quadras esportivas

Rafting/Cascating
Canoagem

Restaurante
Quiosque churrasqueira

Camping
Pousada

Loja conveniência

Estacionamento

Passeio a cavalo
Trilhas interpretativas
Quadras esportivas

Banho (piscina)

Restaurante
Quiosque churrasqueira

Camping
Cabanas / Chalés

Estacionamento

PARQUE DAS CASCATAS BRASIL RAFT PARK RAFT ADVENTURE PARK PARQUE DAS 
LARANJEIRAS

Trilhas interpretativas
Rapel
Tirolesa
Escalada
Arvorismo

Restaurante

Camping
Pousada

Estacionamento

PARQUE DAS 8 
CACHOEIRAS
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Com base na análise é possível verificar que em todos os atrativos levantados 
realizam-se atividades de recreação, sendo caminhadas em trilhas 
interpretativas a mais recorrente, devido a beleza natural da região. As 
atividades rapel (9), tirolesa (9), escalada (5) e arvorismo (5) também são 
encontradas em diversos atrativos. 

Ainda sobre as atividades de recreação, existem algumas que são entendidas 
como exclusivas, por serem realizadas em poucos locais. São elas: passeio a 
cavalo (4), quadriciclo (4), paintball (4), bicicletas ou mountain bike (3). 

É interessante observar a importância dada para a educação ambiental e 
pesquisa na região. Existem atrativos que mesmo não sendo unidades de 
conservação, oferecem atividades de conscientização ambiental para escolas e 
professores. Algumas delas possuem importantes fragmentos de vegetação 
nativa, atraindo também pesquisadores. Este tipo de atuação ocorre no 
Parque das Sequoias, no Parque Estação Verde e no Eco Parque Sperry

A atividade mais recorrente entre as atividades aquáticas, é o banho de rio ou 
de piscina. São poucos os locais com pedalinho e barco/caravela, encontrados 
somente no Parque Lago Negro e no Parque Aldeia do Imigrante. O 
rafting/cascating são encontrados apenas em Três Coroas, onde a atividade é 
realizada nas corredeiras do rio Paranhana. 

Com relação a disponibilidade de serviços, observa-se que existem apenas um 
local sem ponto destacável de alimentação, o Lago São Bernardo. É 
interessante que muitos dos atrativos possuem quiosque com churrasqueira 
(6), atividade que é tradição na região. Além disso, existem 7 atrativos com 
serviço de hospedagem, sendo principalmente o camping (5) e a pousada (3). 
Alguns atrativos exploram também o comércio, com lojas de souvenir (4), 
artesanato (3) e loja de conveniência (4). 

Com exceção do Lago São Bernardo, todos os atrativos possuem 
estacionamento. É interessante observar também que um deles oferece 
transfer aos visitantes (transporte), o que facilita o acesso ao local. 

Muitos atrativos aproveitam a beleza da paisagem para eventos. 

Ed. Ambiental e Pesquisa

Atividades de Recreação

Atividades Aquáticas

Alimentação

Hospedagem
Eventos
Comércio
Estacionamento

Resumo das atividades identificadas nos 17 atrativos da região
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A grande maioria das atividades recreativas e aquáticas são tidas como 
opcionais – o visitante paga um valor adicional ao do ingresso para realiza-la. 
De modo geral, o ingresso varia de R$ 7 a R$ 20, existindo também locais com 
entrada gratuita, como o Parque Lago Negro, o Alpen Park, o Parque Estação 
Verde e o Lago São Bernardo. Os valores das atividades opcionais são 
variados.

Pode-se verificar, portanto, que as atividades mais recorrentes no território 
são: as atividades recreativas (100% dos atrativos) sendo principalmente de 
trilhas interpretativas e rapel; as de alimentação (88,2%) com os restaurantes 
e quiosques com churrasqueira; e as atividades aquáticas (47%) voltadas para 
banho no rio e em piscinas. Destaca-se que 94% dos atrativos possuem 
estacionamento, por isso os serviços de transporte são significativos também, 
alguns sendo cobrados a parte do valor do ingresso. 

TRANSPORTE

COMÉRCIO

EVENTOS

HOSPEDAGEM

ALIMENTAÇÃO

ATIVIDADES AQUÁTICAS

ATIVIDADES DE RECREAÇÃO

ED. AMB. P 17,65%

100%

47,06%

88,24%

41,18%

35,29%

41,18%

94,12%

A partir dessa análise, verifica-se que as Florestas Nacionais de Canela e de 
São Francisco de Paula estão inseridas em uma área de extrema relevância 
ambiental, onde o ecoturismo já está bem consolidado. Sendo assim, as 
unidades podem se converter em mais um atrativo de ecoturismo a integrar o 
circuito de atividades da região. 

Deve-se atentar, no entanto, aos seguintes pontos:

• Nas atividades mais praticadas e quais delas são mais procuradas pelos 
turistas. Estas são entendidas como atividades recorrentes, que 
independentemente do local que estão inseridas, os turistas as realizam. 
Tem-se como exemplo as trilhas interpretativas para contemplação da 
natureza (cachoeiras, cascatas, mata) e os serviços de alimentação, que dão 
suporte à visitação do espaço, além de gerar renda. 

• Nas atividades menos recorrentes na região, entendidas como atividades 
peculiares. Pode-se citar como exemplo o pedalinho, atividade que 
depende das condições naturais do terreno, como a existência de um lago. 
Estas podem ser consideradas únicas e especiais, já que não podem ser 
realizadas em todos os atrativos existentes na região. 

Estas observações serão importantes na definição da matriz de atividades das 
Florestas Nacionais de Canela e de São Francisco de Paula 

Recorrência das atividades identificadas nos 17 atrativos da região
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2.2.4 Dimensionamento do Mercado Turístico

A análise e dimensionamento do mercado turístico da região das Hortênsias
deve pautar-se nos fluxos oriundos do mercado interno, dado que este deve
configurar-se como sua principal fonte de demanda.

Como dados preliminares, se destaca que o estado do Rio Grande do Sul é
destino de 6,5% das viagens domésticas e a cidade de Gramado é a segunda
que mais recebe turistas nacionais no estado.

Outro indicador para analisar e estimar o influxo turístico com destino à região
é a medida do desempenho do setor de turismo das cidades elaborada pelo
Ministério do Turismo. Este instrumento foi elaborado para identificar o
desempenho da economia do setor nos municípios que constam no Mapa do
Turismo Brasileiro. Tal classificação se fundamenta nos seguintes dados:

• Número de ocupações formais no setor de hospedagem (fonte: Relação
Anual de Informações Sociais – RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego);

• Número de estabelecimentos formais no setor de hospedagem (fonte:
RAIS/ Ministério do Trabalho e Emprego);

• Estimativa do fluxo turístico doméstico (Estudo da Demanda Doméstica
(fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE/MTur);

• Estimativa do fluxo turístico internacional (Estudo da Demanda
Internacional, fonte: FIPE/MTur).

O indicador é ordenado em cinco categorias (A, B, C, D ou E), sendo que
apenas 51 municípios compõem a categoria A. Esta representa os municípios
com maior fluxo turístico e maior número de empregos e estabelecimentos no
setor de hospedagem.

Classificação das Principais Cidades da Região da Hortências

Fonte: Mtur (2016)

Dada a proximidade entre as cidades e observando que o número de
visitantes da região em 2016 totalizou mais de 1,2 milhão de pessoas,
podemos prever uma elevada demanda potencial para atividades de
ecoturismo.

Vale destacar que a concessão do Aeroporto Salgado Filho, principal ponto de
chegada aéreo para Gramado e Canela, pode ter efeitos catalizadores sobre a
demanda turística aqui analisada. Isso porque a possível elevação da oferta de
voos, caso verificada, deverá pressionar o preço das tarifas para baixo, o que
acarretaria efeitos positivos sobre a demanda.

Município Quantidade de 
Empregos

Quantidade de 
Estabelecimentos

Gramado 1.906 159

Canela 517 50

Nova Petrópolis 98 19

São Francisco de Paula 54 14

Picada Café 4 2

Município
Quantidade Estimada 

de Visitantes 
Estrangeiros

Quantidade 
Estimada de 

Visitantes Nacionais 
CLUSTER

Gramado 22.707 1.061.315 A

Canela 5.677 173.704 B

Nova Petrópolis 0 45.812 C

São Francisco de Paula 0 13.362 C

Picada Café 0 3.818 D
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2.3 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

A caracterização ambiental tem como objetivo identificar possibilidades de 
uso por meio dos elementos naturais existentes nas Florestas Nacionais, tais 
como lagos, observação de fauna e produção florestal. 

2.3.1 Clima

A região das florestas encontra-se em clima do tipo Cfb1, clima temperado, 
com verão ameno e invernos rigorosos, registrando-se neve em algumas 
ocasiões. As chuvas são uniformemente distribuídas, sem estação seca. A 
média anual das temperaturas situa-se na faixa de 22°C a 23° C, enquanto a 
média anual das mínimas fica em torno de 12°C a 13° C, resultado em uma 
temperatura média anual de 16°C a 17°C. A precipitação pluviométrica média 
fica entre 1.600 e 1699 mm por ano, sendo o outono a estação menos 
chuvosa e o verão a mais chuvosa. 

São Francisco de Paula é uma das regiões mais úmidas do estado, com 
pluviosidade superior a 2.000 mm e com temperatura média anual de 
aproximadamente 14,5°C. As geadas são muito frequentes no município, 
ocorrendo principalmente entre os meses de abril a setembro. Há ocorrência 
também de nevoeiros devido a influências oceânicas, do relevo e da mata 
atlântica. 

2.3.2 Hidrografia

Floresta Nacional de Canela

A Floresta Nacional de Canela possui relevo acidentado, misturando área de 
desníveis com áreas de baixadas, resultando em diversos pequenos banhados, 
de aproximadamente 1.000 m². 

Existem três lagoas na floresta, próximas à sede administrativa formadas por 
represamento artificial: a lagoa Tiririca pelo arroio Tiririca, e as lagoas dos 
Xaxins e do Refúgio pelo represamento de cursos d´água do interior da 
unidade. Elas são de grande beleza cênica, sendo de grande potencial para 
receber atividades aquáticas. 

Fonte: ICMBio, 2017, p.114
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Floresta Nacional de São Francisco de Paula

A floresta encontra-se dentro da bacia do rio Pelotas, tendo como rios Caí, dos 
Sinos e Rolante como os mais importantes da região. O rio Rolante atravessa a 
unidade e desagua no rio dos Sinos. 

A unidade possui áreas de banhado, resultado do relevo acidentado, 
mesclando áreas de grandes desníveis com áreas de baixados, resultando em 
diversos pequenos banhados. A unidade possui diversas cachoeiras, com 
potencial de visitação. Dentre elas destaca-se a cascata da Usina e a cascata 
Bolo de Noiva, que já são abertas à visitação. 

Fonte: ICMBio, 2017
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2.3.3 Vegetação e Biodiversidade

Ambas as unidades estão inseridas na área abrangida pela Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica, considerada de “alta” prioridade para a conservação. 

Floresta Nacional de Canela

A vegetação original da região é a Floresta Ombrófila Mista, caracterizada pela 
presença do pinheiro-brasileiro (araucária), que atualmente representa cerca 
de 20% da área da floresta. No restante da unidade é possível encontrar 
araucária plantada, pinus plantado, eucalipto plantado e áreas para 
recuperação. 

De acordo com o Diagnóstico do Plano de Manejo da Floresta Nacional de 
Canela (ICMBio, 2017), os animais selvagens existentes na Floresta são em 
quantidade reduzida. Dentre os mamíferos, os mais frequentes são, entre 
outros: veados, grazaim, tatus, gato-do-mato, irara, capivara, lontra, bugio, 
furão e tamdanduá-mirim. 

Já foram registradas 166 espécies de aves na unidade, o que representa 8,7% 
da avifauna brasileira e 25,1% da registrada no Rio Grande do Sul (ICMBio, 
2017). 

Fonte: Natureza Urbana Fonte: Natureza Urbana

Fonte: Natureza Urbana
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Floresta Nacional de São Francisco de Paula

A vegetação natural da unidade é a Mata de Araucária ou Floresta Ombrófila 
Mista. Dentre seus 1.606,7 ha, 56% é constituída de mata nativa (Bonatti, et 
al., 2006). Nos demais, ocorre a silvicultura de araucária (espécie nativa) e de 
espécies exóticas, tais como pinus, eucalipto e outras essenciais com fins 
comerciais totalizando uma cobertura de cerca de 600ha.  

A unidade abriga um grande número de espécies vegetais e animais de 
interesse especial para conservação (raras, endêmicas ou ameaçadas), além 
de possuir espécies provenientes de diferentes origens geográficas, o que faz 
com que o espaço seja extremamente rico em biodiversidade. Segundo 
Machado (1999), dentre as espécies vegetais foram encontradas 19 espécies 
que merecem atenção especial, destacando o Pinheiro (Araucária angustifólia) 
e o Xaxim (Dicksonia selowiana), ameaçadas de extinção. 

Dentre os animais existentes na floresta, destacam-se as aves, com mais de 
200 espécies residentes e migratórias (ICMBio, 2017). Esta riqueza que 
avifauna tem atraído visitantes observadores de aves.  Fonte: Natureza Urbana

Fonte: Flona São Francisco de Paula Fonte: Flona São Francisco de Paula Fonte: Flona São Francisco de Paula Fonte: Natureza Urbana



PROJETO PARCERIAS AMBIENTAIS PÚBLICO-PRIVADAS
FLORESTA NACIONAL DE CANELA E DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

34

2.4 CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL

As Florestas Nacionais são Unidades de Conservação de Uso Sustentável, 
caracterizando-se como uma área com cobertura florestal de espécies 
predominantemente nativas onde é permitido o manejo sustentável de baixo 
impacto. 

São gerenciadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – ICMBio. 

Floresta Nacional de Canela

Inicialmente, a Floresta Nacional de Canela foi criada como "Estação Florestal 
Eurico Gaspar Dutra" em 1946, totalizando 405 hectares. Sua criação se deu 
pela grande ocorrência de araucárias, principal recurso madeireiro de 
exportação da época. A partir de 1968 passou a ser denominada de Floresta 
Nacional de Canela, com uma área de aproximadamente 557ha.

Pessoal

Atualmente a unidade possui uma equipe reduzida, como poder ser 
observado na tabela ao lado. As atividades realizadas pela equipe são 
diversificadas e desenvolvidas de acordo com a demanda. 

Servidores Cargo
ICMBio
Antonio Cesar Caetano Chefe da Flona – Analista Ambiental
Ewerton Ferraz Analista Ambiental
Lourdes Teresinha Tomazi Técnica Ambiental
Rita Goulart Andrade Técnica Administrativa
Servidor terceirizado
1 Recepcionista
1 Segurança patrimonial
1 Limpeza e higienização

Fonte: ICMBio, 2017 D

Recursos financeiros

Segundo o Plano de Manejo da Floresta Nacional de Canela (ICMBio, 2017), a 
principal receita gerada pela unidade foi vinculada ao manejo florestal 
realizado nos anos de 2013 e 2014 quando houve venda de produtos 
florestais. 

Destaca-se que não há cobrança de taxa de entrada para visitação da unidade, 
realizada principalmente por escolas, universitários, escoteiros e outros.
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Floresta Nacional de São Francisco de Paula

A unidade foi inicialmente criada como Estação Florestal de Morrinhos pelo 
então Instituto Nacional do Pinho, em 1945 com área de 875,32ha. A partir de 
1962 passou a ser denominada Parque Florestal Joaquim Francisco de Assis 
Brasil, contando já com 1065,13ha. Depois de um tempo se consolidou com 
área de 1.606ha e passou a ser denominada Floresta Nacional de São 
Francisco de Paula. Sendo assim, é considerada a primeira unidade de 
conservação do Estado. 

Pessoal

Atualmente a equipe da floresta nacional conta com dois servidores públicos 
concursados, dois estagiários e oito postos terceirizados, como pode ser 
observado no quadro a seguir:

Servidores Cargo
ICMbio
Edenice Brandão Avila de Souza Chefe da Flona – Analista Ambiental
Marco Aurélio de Oliveira Analista Ambiental
Estágio CIEE
Pamela Hermann Gestão Ambiental
Servidor terceirizado
2 Auxiliares de limpeza
4 Vigilantes 
2 Auxiliares operacionais

Fonte: ICMBio, 2017A

Recursos financeiros

A taxa de entrada para visitação da unidade é de R$ 9,00 por pessoa, sendo 
isentos a comunidade de São Francisco de Paula, Escolas do 
município, crianças até cinco anos, escolas públicas de outros municípios se 
solicitados por escrito e a critério da administração, funcionários e ex-
funcionários e seus acompanhantes, pesquisadores autorizados, parceiros em 
atividades, funcionários em férias, voluntários em atividades, professores, 
monitores, motoristas, condutores de ecoturismo e guias turísticos (ICMBio, 
2017 B).

A taxa de hospedagem é de R$ 16,00 por pessoa/pernoite, destinada a 
estudantes em atividade didática, pesquisadores com SISBIO, moradores da 
comunidade de São Francisco de Paula e demais grupos autorizados. A taxa 
para turistas e usuários comuns é de R$ 52,00. 

Segundo informações da chefe da Floresta Nacional, o último processo de 
arrecadação dos produtos florestais foi em 2013. 
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2.5 USO PÚBLICO ATUAL

O uso público em Unidades de Conservação pode ser uma importante 
ferramenta para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, 
recreação e lazer assim como uma alternativa de utilização dos recursos 
naturais e culturais, podendo contribuir para o desenvolvimento econômico e 
social mais sustentável de suas comunidades locais. 

Para a construção de futuros modelos de parcerias público-privadas nas Flonas 
é importante entender como estão organizadas as atividades de uso público 
atual e se existem parcerias firmadas, quais são elas e como podem ser 
melhoradas. Além do uso público atual, o levantamento dos atrativos naturais 
e infraestruturas existentes auxilia na identificação de atividades potenciais, 
que poderão ser implantas com investimentos de parcerias. 

Floresta Nacional de Canela

Atualmente a Flona de Canela possui poucas atividades de uso público, 
focadas principalmente a educação e interpretação ambiental e pesquisa 
(ICMBio, 2017 D). Recebe poucos visitantes avulsos e grupos agendados, 
sendo principalmente de alunos de escolas da região ou da grande Porto 
Alegre, alunos de graduação e pós-graduação de universidades do Estado e 
pesquisadores, atraídos para a realização de atividades junto à natureza. 

Há de se ressaltar o potencial da unidade, que possui espaços de grande 
beleza natural, podendo receber atividades de recreação, lazer e alimentação 
de modo a atrair os turistas da região, entretanto a escassez de recursos 
humanos e financeiros e qualidade das estruturas inibe a sua visitação.

Fonte: Usina da CulturaFonte: ICMBio – Flona de Canela
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Atrativos e infraestrutura da Flona de Canela

Além da exuberância da floresta onde destacam-se as araucárias, a Flona de 
Canela possui uma bela paisagem natural formada pelas lagoas do Tiririca e 
dos Xaxins, envoltas pela mata e pelas edificações da unidade. Esta região da 
unidade abriga  edificações históricas de uso administrativo e de apoio à 
visitação, como o centro de visitantes e a hospedaria. O  conjunto paisagístico 
que combina lagos e floresta apresenta um grande potencial de visitação. 

Além deste espaço, a Flona possui trilhas em meio a floresta, com uma série 
de espécies identificadas ao longo do trecho. Entre elas destacam-se: (1) a 
trilha da cascatinha atualmente fechada para visitação, que acompanha um 
riacho e finaliza junto a cascatas com potencial para banho; e (2) a trilha do 
veado, onde é possível contemplar a floresta e observar a fauna. 

As estruturas da  Flona de Canela estão parcialmente ocupadas pelos usos 
administrativos e público. Em geral precisam passar por manutenção e 
modernização no que toca suas instalações e conforto do usuário, sendo que 
algumas deverão ser demolidas. Não existe dentro da unidade serviços de 
apoio à visitação, como comércio ou alimentação, e a área para 
estacionamento é  pequena considerando seu potencial.

A unidade possui um bom sistema viário, com estradas e caminhos internos, 
carentes de manutenção. A extensão total desse viário é de 16,7km. Alguns 
trechos necessitam de intervenções para melhorar a circulação e acesso 
(ICMBio, 2017D), assim como de vigilância e ações de limpeza e 
conscientização da população do entorno.

Segue a lista das edificações existentes de acordo com o Plano de Manejo 
(ICMBio, 2017D, p. 156):

Lagoa dos Xaxins, Fonte: natureza Urbana
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Área principal de visitação da Floresta Nacional de Canela

ÁREA PRINCIPAL DE VISITAÇÃO E 
ACESSO À FLORESTA

Na Flona de  Canela há uma concentração dos atrativos junto ao 
acesso, o que facilita as operações de uso público. 

O visitante é impactado logo ao entrar, e facilmente poderá 
acessar os atrativos. Por outro lado esta concentração poderá 
ser um limitante no futuro caso o número de visitantes venha a 
se tornar muito expressivo. 
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Imóvel / Uso Ano da edificação Área (m²)
Entrada 1998 56,25
Centro de Visitante / 
Escritório

1948 254,15

Antiga escola 1948 223,92
Estábulo / Museu 1948 119,16
Galpão Gralha Azul 1998 269,45
Hospedaria 1948 241
CETAS 2002 141
Apoio à pesquisa 1948 78
Carpintaria e garagem 1948 143,75
Casa das máquinas 1948 16,41
Galpão CTG 1948 / 1985 59
Galpão / Garagem 1948 / 1985 164,72
Galpão 1948 165,72
Imóvel Funcional 1 1948 121,41
Imóvel Funcional 2 1948 107,56
Imóvel Funcional 3 1948 70
Imóvel Funcional 4 1948 105
Imóvel Funcional 5 1948 82,32
Imóvel Funcional 6 1973 101,83
Imóvel Funcional 7 1948 87,12
Imóvel Funcional 8 1975 68,25

Edificações da Floresta Nacional de Canela
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Atividades de uso público desenvolvidas na Flona de Canela

O Plano de Manejo da unidade (ICMBio, 2017D) organiza as atividades 
propostas no Programa de Uso Público da seguinte maneira: (1) Atividades de 
Educação e Interpretação Ambiental; (2) Atividades de recreação e lazer; (3) 
Atividades de cunho religioso e (4) Atividades de pesquisa. As atividades já 
realizadas na Flona serão apresentadas e descritas a seguir:

1. Atividades de Educação e Interpretação Ambiental

A unidade possui um Centro de Visitantes com acervo ambiental e atividades 
lúdicas, e que proporciona conhecimento interativo aos visitantes, possuindo 
uma araucária esquemática que permite a visitação dentro de seu tronco, 
além de imagens da flora e fauna e animais taxidermizados. 

A Flona possui trilhas para educação e interpretação ambiental autoguiadas. 
No entanto, segundo informações do ICMBio (2017 C), atualmente apenas 
uma trilha  - a trilha do veado - está disponibilizada aos visitantes, e que possui 
identificação de mais de 60 espécies arbóreas. Há um projeto para 
estruturação e interpretação ambiental de mais três opções de trilha a serem 
abertas na unidade. De modo geral, as trilhas dão acesso às áreas com 
vegetação nativa, reflorestamentos e cursos d'água, dentre outros ambientes.

As atividades de educação e intepretação ambiental são realizadas na unidade 
com acompanhamento de um servidor e devem ser marcadas previamente. 

Centro de VisitantesCentro de Visitantes

Trilha da cascatinha

Centro de Visitantes

Centro de Visitantes

Fonte: Natureza Urbana
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2. Atividades de recreação e lazer

A Flona já recebeu campeonatos de mountain bike, provas de triátlon, 
campeonato de corridas, dentre outras atividades esportivas, possuindo, 
assim, grande potencial para tais atividades. Destaca-se também a 
potencialidade para esportes radicais e lazer, tais como: tirolesa, turismo 
equestre, quadriciclo, ciclismo, caiaque, stand up pedalle, slackline (ICMBio, 
2017D).

Foi observado no Plano de Manejo (ICMBio, 2017D) a demanda por locais 
adequados de churrasco, piquenique, descanso ao livre, locais para banho, 
pesca nas lagoas, além de parque infantil. Está previsto também a implantação 
de hospedaria, cabanas e áreas para camping, desde que comprovada a 
viabilidade de tal implantação. 

Destaca-se também a necessidade de serviços aos visitantes, tais como 
lanchonetes, sanitários e mesas de piquenique.

3. Atividades de cunho religioso (eventos)

A Flona por vezes é procurada por grupos religiosas para realização de 
batismos e cerimonias na lagoa dos Xaxins. 

4. Atividades de pesquisa

Segundo ICMBio (2017D), desde sua origem a Flona está relacionada a 
atividades de pesquisa, tendo sido criada para desenvolver estudos 
silviculturais com a araucária. 

Histórico de visitação

Em 2016 a Flona de Canela recebeu 530 visitantes tidos como isentos, já que a 
unidade não cobra taxa de ingresso. O número de visitantes vem decrescendo 
nos últimos anos, como pode ser observado no gráfico a seguir:

Fonte: Floresta Nacional de Canela / ICMBio

1226

1405

1755
1610

692

530

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



PROJETO PARCERIAS AMBIENTAIS PÚBLICO-PRIVADAS
FLORESTA NACIONAL DE CANELA E DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

42

Perfil do visitante

Atualmente a Flona não possui informações sobre o perfil dos visitantes 
recebidos. No entanto, há uma pesquisa que relata a visão da comunidade 
sobre a unidade no Plano de Manejo (ICMBio, 2017D), e que pode auxiliar o 
estudo na identificação de possíveis potencialidades. Ela foi realizada com 
pessoas físicas residentes no entorno da UC. Seguem algumas informações 
extraídas da mesma:

A maioria da população entrevistada (45,95%) afirma já ter visitado a Flona. 
No entanto, há de considerar e atentar para o fato de que quase 20% 
respondeu nunca ter ouvido falar da UC. O restante sabe de sua existência, 
mas ainda não a conheceu. Destaca-se que a quase totalidade (95%) dos 
entrevistados são de Canela e havia apenas um turista.

Já visitou

Nunca ouviu falar

Ouviu, mas não sabe onde fica 

Sabe onde fica, mas não visitou 

Fonte: ICMBio (2017D)

Com relação àqueles que já visitaram, a maioria (51%) a conheceu de forma 
individual e esteve na área de recreação da unidade, enquanto que cerca de 
27% estiveram com um grupo de pessoas, recebendo orientação por parte de 
algum servidor da Flona. Os pontos positivos destacados pelos visitantes são: 

Pontos positivos % dos entrevistados
Avistamento de animais 28
Áreas de lazer e recreação 20
Lagos 17
Trilha 10
Centro de Visitantes 9
Parque infantil 8
Nenhum 5

Entre os pontos que precisam ser melhorados na Flona, destacam-se: a má 
conservação, a coleta de lixo no local, as estradas de acesso e a divulgação. 

A pesquisa indagou sobre usos potencias que poderiam ser implantados na 
Flona. A lista completa da pesquisa pode ser observada a seguir:

Fonte: ICMBio (2017D)

Uso público potencial % dos entrevistados
Pedalinho 7,1
Pescaria 6,4
Arvorismo 5,8
Tirolesa 6,6
Trilhas 13,6
Barco a remo 3,0
Churrasqueiras 13,6
Lanchonete 8,2
Restaurante 6,3
Centro de Visitantes 11,1
Ciclismo 5,5
Esporte de aventura 7,0
Turismo equestre 4,5
Cancha esportiva 0,1
Ed. Ambiental 0,1
Cachoeira 0,1
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Floresta Nacional de São Francisco de Paula

As atividades de uso público na unidade iniciaram-se  indiretamente nos anos 
1950, com a construção da Vila operaria e do Clube Recreativo Esportivo, 
onde eram realizadas atividades de recreação, campeonatos de futebol e 
festas que atraiam pessoas de todo o município (Boziki, Koch, & Soligo, 2012). 
Porém o uso público de fato só teve início após a consolidação do plano de 
manejo da unidade, em 1989. 

Atualmente, a visitação é feita através de agendamento e de forma 
espontânea, principalmente de grupos escolares de diversos municípios do 
entorno, estudantes de universidades e pesquisadores. São poucos os turistas 
de outras regiões e da população local, destes destacam-se observadores de 
árvores e ex-alunos que visitaram a flona no passado.

A Flona destaca-se pelo grande valor como área de pesquisa, educação e lazer, 
haja visto o grande número de usuários e instituições que procuram a 
unidade. Há inúmeras oportunidades para este tipo de atividade, 
potencializada pela infraestrutura existente e as facilidades de acesso e 
circulação interna. 

São Francisco de Paula – imóvel e pequena lagoaFonte: Flona de São Francisco de Paula 
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Atrativos

Ao acessar a Flona o visitante cruza um corredor de Pinus até chegar ao núcleo 
onde estão concentradas as edificações administrativas e hospedaria.  A partir 
de lá o visitante poderá fazer os 3 atrativos turísticos atualmente abertos para 
visitação: a trilha das Araucárias Centenárias, a trilha do Mirante da cascata da 
Usina e a trilha da Cascata Bolo do Noiva. Além disso a flona possui vários 
lagos, que hoje são avistados mas não estruturados para a visitação.

As trilhas apresentam oportunidades para explorar temas relacionados à 
vegetação existente na Flona, tanto das exóticas quanto da floresta nativa.

1. Trilha das Araucárias Centenárias

possui extensão de aproximadamente 4.490 metros de percurso circular, que 
leva a três araucárias centenárias, sendo que a primeira está caída (Bonatti, et 
al., 2006). É uma trilha autoguiada com placas indicativas em todo o percurso. 
É toda cercada por mata nativa e reflorestamento de pinheiro. Esta trilha é a 
mais usada para as atividades de visitação, principalmente para educação 
ambiental, por ser de fácil acesso. 

2. Trilha do Mirante da Cascata da Usina

É um caminho de ida e volta de 3.740 metros, linear, que leva a vista do 
cânion cortado pelas águas da Cascata da Usina. A parte inicial da trilha é na 
estrada, seguida por dentro da mata. 

3. Trilha da Cascata Bolo de Noiva

A trilha é formada por principalmente por estradas, com distância de 4.400 
metros no trecho de ida e volta. É vem sinalizada podendo ser autoguiada. A 
trilha passa próxima a áreas de banhado, córregos e atravessa um rio de 18 m 
de largura, necessitando de melhorias para maior segurança dos visitantes.  

Mapa da Unidade
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Infraestrutura

A Flona de São Chico possui diversas edificações históricas onde funcionam a 
atividades administrativas e de uso público, destacando-se entre elas o 
auditório com capacidade para 50 pessoas, o museu e o centro de visitantes.

A estrutura da Flona conta com 5 hospedarias que comportam até 50 pessoas, 
sendo que 4 delas apresentam cozinhas completas com lareira e/ou fogão a 
lenha. Estas foram implantadas em antigas casas existentes no local. O uso 
preferencial das hospedarias é para estudantes e pesquisadores, além de 
grupos de interesse na natureza, como, por exemplo: escoteiros, 
ambientalistas e observadores de fauna.

Não há serviços de alimentação, como restaurante ou lanchonete, nem loja de 
conveniência. Assim, os visitantes devem trazer lanches ou alimentação 
comprada na região, podendo-se utilizar as cozinhas das hospedagens para 
preparar e fazer as refeições. 

As edificações em melhor estado de conservação são as contidas no núcleo 
edificado da unidade e em seu entono imediato. Há diversas edificações estão 
sem uso e quase abandonadas,  e que poderiam receber novas atividades no 
futuro.

São Francisco de Paula - lagoa São Francisco de Paula – conjunto edificado

São Francisco de Paula - hospedaria
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EDIFICAÇÕES DA FLORESTA NACIONAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Imóvel / Uso Área (m²)
Escritório 153,20
Imóvel 2 79,60
Imóvel 3 79,60
Alojamento curicacas 115,00
Hospedaria Bugio 69,30
Casa Araucária 101,00
Hospedaria Leão-baio 93,26
Galpão 96,00
Casa samambaia/pinhão 74,70
Galpão lenha 44,00
Hospedaria Quati 148,00
Imóvel 26 63,80
Garagem hospedaria Bugio 17,50
Imóvel 30 63,80
Galpão anexo imóvel 48 30,25
Auditório capela 76,80
Hospedaria Tiriva 54,21
Vigilância e almoxarifado 40,00
Museu 76,00
Garagem e depósito madeira 115,36
Carpintaria 127,90
Marcenaria 55,00
Garagem imóvel 30 30,60
Garagem e churrasqueira 60,45
Casa do Pinhão 25,48
Ex-escola 79,00
Galpão do viveiro e banheiro 124,25
Hospedaria Gralha-azul 121,62
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Histórico de visitação

Em 2015 a Flona De São Francisco de Paula recebeu 2.030 visitantes, sendo 
58,7% isentos de taxa de ingresso e 41,3% pagantes. O pico da visitação dos 
últimos anos foi em 2010, com 2.693 visitantes. 

Os dados de 2013 e 2014 não foram divulgados. 

Perfil do visitante

Observa-se que a maioria dos visitantes da Flona de São Francisco de Paula 
são universitários, pesquisadores e estudantes escolares. 

Em 2015 A maioria dos visitantes eram universitários (43%), seguido de 
estudantes escolares (15%) e turistas (14%). 

De modo geral a unidade recebe poucos turistas. 

Fonte: Floresta Nacional de São Francisco de Paula/ ICMBio

Ano Escola Universidades Pesquisadores Turista Comunidade Outros
2006 33% 38% 15% 2% 2% 11%
2007 26% 37% 27% 3% 1% 7%
2008 33% 37% 18% 3% 1% 8%
2009 18% 46% 18% 5% 10% 3%
2010 27% 40% 13% 7% 7% 6%
2011 669 386 11% 60% 16% 4%
2012 804 688 15% 50% 10% 11%
2013 - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 15% 43% 9% 14% 11% 7%

Fonte: Floresta Nacional de São Francisco de Paula/ ICMBio
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2.6 MANEJO FLORESTAL

Os recursos florestais também possuem grande potencial para as atividades 
de uso público nas Flonas e podem ser fomentados por meio de parcerias 
público-privadas. 

Floresta Nacional de Canela

Os plantios florestais da Flona de Canela são constituídos pelas espécies 
Araucaria angustifolia, Pinus elliottii, Pinus taeda, Pinus patula, Pinus spp. e 
Eucalyptus sp. A área total de plantio com essas espécies atualmente é de 
aproximadamente 317,4 ha, com divisão em talhões, representando a Zona de 
Manejo Florestal, a qual deverá dar suporte econômico à UC.

Segundo ICMBio (2017), os primeiros registros da atividade de manejo 
florestal na unidade datam de 1964, sendo registrados anualmente como é 
possível observar no gráfico. No período de vigência do Plano de Manejo 
(1989 a 1993) verificou-se uma maior intervenção silvicultural na unidade, 
especialmente para os plantios de pinus, comercializando cerca de 37% de 
todo o volume histórico de madeira produzida pela Flona. Após esse período, 
a exploração se manteve com volumes baixos com picos pontuais. 

Floresta Nacional de São Francisco de Paula

Na flona são encontrados reflorestamento de Araucaria
angustifolia, Pinus, Eucaliptus e outras essências com fins comerciais 
totalizando uma cobertura de cerca de 600ha. A exploração dos recursos 
florestais da unidade enfatiza-se na utilização de produtos madeiráveis, 
visando uma produção madeireira média de 10.000 mst de madeira/ano, 
previsto no Plano de Manejo, além da exploração semente da araucária 
(pinhão) e a samambaia-preta (ICMBio, 2017). 

Volume de madeira explorado anualmente na Floresta Nacional de Canela, 
desde sua criação até o presente 

Fonte: ICMBio (2017D)

O último processo de leilão e arrecadação de produtos florestais realizado na 
Floresta Nacional de São Francisco de Paula foi finalizado em 2013. Segundo o 
Programa de Manejo Florestal da Flona, a unidade possui grande potencial de 
produção. 
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2.7 DA ANÁLISE À PROPOSTA

A partir das análises realizadas extraímos os elementos mais importantes e 
destacáveis de forma a conceituar o projeto,  criar uma visão de futuro do 
mesmo, e propor as parcerias a serem realizadas nas Flonas de Canela e de 
São Francisco de Paula. 

Nota-se a proximidade entre as unidades de conservação pertencentes ao 
universo geográfico delimitado, com potencial de se criar um arco do 
ecoturismo entre elas, para realização de tropeirismo ou caminhadas de longa 
distância e um circuito de ecoturismo entre as unidades.  Neste sentido, 
observa-se a necessidade de implantar sinalização adequada ao longo das 
rodovias e caminhos, de forma a atrair e orientar visitantes.

LOCALIZAÇÃO E ACESSO ÀS UNIDADES

Flona de Canela 

Flona de São 
Francisco de Paula

Parna de 
Aparados da Serra

A Flona de Canela está próxima do centro da cidade de Canela, 
aproximadamente 6 km, sendo de fácil acesso aos turistas e a população, 
podendo receber turistas para hospedagem, “day-use” ou mesmo visitas mais 
rápidas para almoço ou passeios curtos. Já a Flona de São Francisco de Paula 
está a 27 km da cidade de São Francisco de Paula, percurso de 1 hora, o que 
direciona mais seu uso a hospedagem ou day-use.

Os habitantes dos municípios do universo geográfico também representam 
visitantes em potencial para as unidades. Entretanto a capacidade econômica 
e renda média da população é média-baixa, o que exigirá a previsão de opções 
de atividades com valores compatíveis a realidade local, sobretudo em São 
Francisco de Paula, onde o poder aquisitivo é mais baixo, e o próprio 
deslocamento já exige um investimento. Portanto acredita-se que o visitante 
local será pontual e não maioria. Em Canela o poder aquisitivo é mais alto, 
assim como há mais opções de lazer no entorno, inclusive municipais.

A Escolaridade da população e percentual de crianças na escola, representam 
visitantes em potencial para as atividades de educação ambiental

PERFIL DA POPULAÇÃO LOCAL

A região atrai um grande número de turistas todos os anos. Estes podem ser 
atraídos às florestas nacionais também, caso as atividades e infraestruturas 
sejam de qualidade única e atrativas e se destaquem como uma nova oferta 
frente aos demais produtos locais, evitando ser mais do mesmo.

A maioria dos turistas da região são casados e viajam em família, importante 
ponto a ser observado nas atividades das unidades, devendo considerar 
atividades em grupo e para famílias.

O principal fator para a escolha do destino apontado pelos turistas são os 
atrativos naturais da região, o que reforça o potencial de visitação das Flonas, 
que geram a oportunidade do contato com a natureza.

Muitos visitantes buscaram informações sobre o destino antes da viagem, o 
que reforça a importância da divulgação e propaganda em sites de turismo, 
panfletos, agências de viagens e outros. Neste sentido é importante destacar a 
importância da implantação de um sistema de sinalização eficiente, que 
conduza os visitantes ao acesso às Flonas.

PERFIL DOS TURISTAS DA REGIÃO
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A região já possui uma grande variedade de atrativos naturais e culturais, 
sendo encontrados ao menos 17 locais de ecoturismo. As Flonas podem 
compor a oferta de ecoturismo da região, mas para isso, é necessário destacar 
atividades peculiares e características das unidades, que sejam de caráter 
exclusivo; e atividades recorrentes porém implantadas de forma particular às 
flonas. Há atividades muito recorrentes que apenas deverão ser desenvolvidas 
com maior garantia de demanda (ex Rapel e Tirolesa), já outras são 
consideradas exclusivas e seu potencial deve ser bem explorado (ex. 
atividades aquáticas).

OFERTA TURÍSTICA DA REGIÃO

De modo a auxiliar na identificação de atividades peculiares e recorrentes a 
serem implantadas nas florestas nacionais, deste item podemos ressaltar que:

Nas duas flonas destacam-se as edificações históricas, os lagos, e a integração 
à natureza sob o potencial de desenvolvimento da marca Floresta Nacional.

A Flona de Canela possui três lagoas próximas a entrada e edificações 
existentes, de grande beleza e potencial para receber atividades aquáticas e 
de recreação. 

A Flona de São Francisco de Paula possui cachoeiras de grande beleza, que 
podem ser contempladas por meio das trilhas da unidade. Além disso, o local 
possui potencialidade para observação de avifauna, já que possui mais de 160 
espécies de aves.  

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES

Atualmente as Flonas possuem equipe reduzida, o que dificulta a realização de 
atividades de uso público.  Somente na Flona de São Francisco de Paula é 
cobrada taxa de entrada à unidade. Estes obstáculos são facilmente 
contornáveis nos projetos de parcerias.

CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL
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As flonas tem algumas características semelhantes e complementares. 

A Flona de Canela pela proximidade das cidades de Canela e Gramado, 
grandes indutores turísticos da região, apresenta um bom potencial para 
atividades turísticas de charme, seguindo o perfil do turismo da região. A 
unidade possui um conjunto de lagos e edificações históricas associados à 
natureza únicos onde poderá se concentrar o uso público. A unidade possui 
edificações que podem ser usadas para dar apoio à visitação, com implantação 
de restaurante, hospedagem, centro de visitantes, desde que reformadas, 
assim como de áreas disponíveis para novas edificações, caso necessárias. 
Sugere-se que o uso público se desenvolva majoritariamente em torno dos 
lagos, elementos naturais que poucos atrativos da região possuem. As 
atividades também deverão estar alinhadas com os interesses do público 
frequentador da Serra Gaúcha, ou seja de fácil acesso, confortáveis, para a 
família, e com exploração dos conceitos de charme típicos do destino, porém 
com o diferencial de localização em uma floresta.

A Flona de São Francisco de Paula de forma semelhante a Canela, possui um 
conjunto de lagos e edificações históricas associados à natureza que dão 
destaque frente aos outros produtos turísticos da região. Entretanto, a Flona
de São Chico, que encontra-se a 1 hora da cidade, tem um maior apelo e 
inserção naturais, com potencial de atração de usos mais integrados à 
natureza, com infraestrutura rústica, para um público que gosta de ecoturismo 
e também de um certo grau de conforto. Seu conjunto edificado será um 
núcleo de apoio a partir do qual as atividades se desenvolverão pela Flona. Por 
já apresentar um forte caráter de educação ambiental e de pesquisa, estas 
atividades devem ser reforçadas e melhor apoiadas, assim como a observação 
de aves, que já é realizada na unidade.

USO PÚBLICO

Ambas as Flonas possuem grande potencial de produção florestal, nas quais 
poderão ser incluídas ações de educação ambiental, produção cientifica, além 
da exploração de produtos, tais como: marcenaria, mel, geleias e doces, 
produtos relacionados com o pinhão e outros. 

MANEJO FLORESTAL

As duas Ucs devem atuar em conjunto, para que se crie um novo produto na 
região, do ecoturismo que associa a natureza a lagos e edifícios históricos, com 
estruturas de arquitetura únicas também para as trilhas (mirantes, decks, 
observação de aves), de modo que se destaquem frente as opções já 
existentes. As Ucs devem atuar como destinos irmãos e complementares, 
dentro do conceito de arco do ecoturismo gaúcho.
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3. PROPOSTAS PARA AS ATIVIDADES DE VISITAÇÃO

A matriz de atividades proposta para as Flonas de Canela e de São Francisco 
de Paula foram elaboradas tendo como base:

• As atividades previstas e permitidas nos Planos de Manejo; 

• A visita de campo nas Flonas e reuniões com a equipe do ICMBio e 
operadores locais;

• As peculiaridades de cada Flona, representadas pelos seus atrativos 
naturais, pela sua arquitetura vernacular e regional, e pelas atividades que 
já são realizadas; 

• Benchmarking de atrativos de ecoturismo da região das Flonas e de outras 
localidades;

Foi elaborada uma matriz de atividades por unidade, tendo em vista que as 
Flonas apresentam características e perfis diferentes:

Como já mencionado, a Flona de Canela apresenta potencial para atividades 
turísticas culturais e de charme. Já a Flona de São Francisco de Paula tem um 
maior apelo e inserção naturais, com potencial de atração de usos mais 
integrados à natureza com infraestrutura rústica. 

O gráfico a seguir representa as intenções de perfil de visitação que se deseja 
aplicar nas Flonas a partir de suas particularidades.

+ CHARME + RÚSTICO

FLONA DE CANELA

O conceito de “charme” tem como base o destino ou roteiros de charme, no 
qual busca-se implantar infraestruturas turísticas com conforto, estilo, 
requinte, luxo e recantos charmosos, de modo que o turista viva momentos 
únicos. Este tipo de destino também é conhecido por desvendar os contrastes 
das regiões com qualidade, reponsabilidade e sustentabilidade ambiental 
(Guia do turismo Brasil, 2017). O conceito de “rústico” envolve um turismo 
voltado para aventura e ecoturismo, onde as infraestruturas são de nível 
básico e rústico, sem perder a qualidade e a elegância. 

Sendo assim, há de se considerar no processo de construção da matriz de 
atividades as características de cada unidade, buscando a implantação de 
atividades peculiares, consideradas únicas e que dependem das condições 
naturais e das especificidades de cada território; e de atividades recorrentes, 
que dão suporte à visitação e que podem existir em outros locais. Neste 
sentido, destaca-se que ambas as Flonas possuem potencial para receber 
atividades de ecoturismo e que a matriz está considerando somente as ações 
mais pertinentes às características e perfis de cada unidade. 

+ CHARME + RÚSTICO

FLONA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
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HOSPEDAGEMRECREAÇÃO ATIVIDADES 
AQUÁTICAS ALIMENTAÇÃO COMÉRCIO

EDUCAÇÃO E 
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3.1 ATIVIDADES POTENCIAIS

Neste item serão apresentadas todas as atividades potenciais de serem 
implantadas nas Flonas, que podem ser organizadas da seguinte maneira:

Na sequencia, há uma breve descrição sobre a atividade com imagens de 
referencia.

A matriz de atividade de cada floresta nacional foi montada tendo como base 
essas atividades, indicando quais são de implantação obrigatória e quais são 
opcionais, que poderão ser implantadas de acordo com a demanda. De modo 
geral, as atividades consideradas únicas e exclusivas e as de suporte tendem a 
ser obrigatórias, elas serão o carro chefe do uso público. As recorrentes
tendem a ser opcionais, posto que tratam-se de atividades comumente 
encontradas na região.
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BILHETERIA

A bilheteria tem como finalidade:

• Controlar os acessos à Flona, tanto dos visitantes, dos operadores e 
veículos; 

• Recepcionar, informar e orientar os visitantes a respeito da visitação na 
Flona, de forma integrada e complementar ao centro de visitantes;

• Vender ingressos e monitorar o número de visitantes, bem como seu perfil;

Sendo assim, entende-se que devam ser instaladas infraestruturas coerentes 
com tais objetivos, de modo a convidar o visitante a entrar e desfrutar a 
natureza; além da instalação de sistemas para cobrança e monitoramento da 
atividade pelo ICMBio. 

O Centro de visitantes, principal infraestrutura para as atividades de educação 
e interpretação ambiental, tem o desafio de informar, orientar e conscientizar 
o visitante sobre os aspectos ambientais pertinentes à Flona. Sendo assim, 
deve ser composto por exposições interpretativas de qualidade e acessível a 
todos, conscientizando sobre a importância de preservar o meio ambiente. 

Outro aspecto importante do edifício é seu papel de orientar a visitação, com 
mapas e indicações sobre os passeios existentes. 

As florestas nacionais já possuem Centros de Visitantes que precisam de 
melhorias: reforma do edifício, projeto de expografia, implantação de 
exposição e sinalização, equipamentos para atividades lúdicas, auditório para 
realização de palestras, apresentações e reuniões. 

EDUCAÇÃO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

Exposição em Centro de Visitantes/Natureza Urbana
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RECREAÇÃO

Propõem-se atividades de recreação de contato com a natureza, e que sejam 
peculiares na região. A intenção é proporcionar momentos únicos de lazer e 
aventura por meio de passeios de bicicletas, atividades verticais, passeios a 
cavalo, passeios nas trilhas interpretativas e observação de fauna.

Para tanto, é preciso implantar infraestruturas adequadas, seguras e que 
gerem o mínimo de impacto ao meio ambiente, integradas à natureza e à 
paisagem das Flonas, ao mesmo tempo únicas e atrativas, visando atender os 
visitantes com qualidade. São detalhadas algumas atividades a seguir:

Aluguel de Bicicletas: proporcionar ao visitante a possibilidade de passear 
pelas trilhas permitidas de mountain bike.

Atividades verticais: disponibilizar atividades de aventura, tais como 
arvorismo, rapel e tirolesa. Estas devem estar sempre em perfeito estado de 
conservação para manter segurança dos visitantes. 

Turismo equestre: passeios a cavalo ou com charrete. Tropeirismo, que 
poderá ser estruturado em percurso de longa duração entre as unidades de 
conservação, quando for devidamente planejado. Sugere-se a venda de 
pacotes para incentivar e estruturar tal atividade. Essas atividades destacam-
se pelo resgate da cultura da região

Trilhas interpretativas: as trilhas possuem papel fundamental na visitação das 
Flonas, já que proporcionam contato direto do visitante com a natureza, além 
de serem importantes para educação e conscientização ambiental. É 
importante, no entanto, prover as trilhas com equipamentos de apoio seguros 
e atrativos, tais como mirantes, sinalização, passarelas elevadas, escadas e 
outros. 

Canyon Chicamocha Observação de aves

Parque infantil 

Passarela elevada

Passarela elevada

Sinalização triljha
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ATIVIDADES AQUÁTICAS

Observou-se que as Flonas possuem grande potencial para atividades 
aquáticas. Ambas as unidades possuem lagos de grande beleza. Assim, além 
de ações que podem acontecer ao redor dos lagos, como o restaurante e 
piquenique, o visitante poderá andar de pedalinho ou caiaque e ainda praticar 
pesca. 

Para tanto são necessárias intervenções nos lagos, como limpeza e instalação 
de decks para apoiar as atividades. 

É interessante observar também os locais onde será permitido atividade de 
banho, para que sejam previstas infraestruturas de apoio adequadas.

Deck – Infinite Bridge

Stand_upDeck

Canoa

Pedalinho

Caiaque

BarcoAventura aquática
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ALIMENTAÇÃO

A alimentação remonta a dois tipos de ações: serviços para comercialização de 
refeições, alimentos e bebidas (restaurante, quiosque, lanchonete e café); e 
espaços de apoio à visitação para piquenique e/ou churrasco, atividade que é 
recorrente na região.

Deseja-se que as áreas de alimentação estejam localizadas, sempre que 
possível, junto aos lagos para que o visitante desfrute da paisagem durante a 
refeição. 

Para as áreas de piquenique e churrasco são necessárias novas infraestruturas, 
assim como para o quiosque, que é  uma pequena estrutura para venda de 
alimentos naturais ou semi-prontos, bebidas naturais, bebidas quentes, 
sorvete e outras de fácil preparação e montagem.  

Entende-se como café uma pequena estrutura para venda de bebidas 
quentes, doces e salgados prontos. Ele poderá disponibilizar produtos da 
região, como o chocolate. Já o restaurante e a lanchonete poderão ser 
implantados em alguma edificação existente, para venda de refeições. 

Quiosque e Rio/Natureza Urbana

Restaurante com vista para o lago
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HOSPEDAGEM

Nesta categoria são propostas 4 tipos diferentes de hospedagem: pousada de 
charme, hospedaria, glamping e camping.

A pousada de charme tem como conceito a qualidade e elegância de seu 
espaço, evitando impactos ambientais. A estrutura poderá ser implantada em 
edificações existentes da Flona para turistas da região que queiram desfrutar 
da proximidade com a natureza. 

A hospedaria é destinada a pesquisadores, universitários e hospedagem de 
grupos. Este tipo de atividade já acontece nas Flonas e a proposta é melhorar 
as edificações existentes de modo a atrair mais interessados pelas unidades. 

O conceito Glamping surgiu na África e envolve as palavras “glamour”, 
“camping”. A ideia é criar estruturas similares ao de acampamento com 
conforto, boa decoração e segurança. Os programas da estrutura são 
envolvidos pela natureza, que buscam materiais integrados a paisagem e de 
mínimo impacto ambiental. 

Já o camping envolve uma estrutura mais simples, com pequeno apoio para os 
visitantes. Camping

Pousada de charme da região

Pousada de charme da região

Pousada GlampingGlampingPousada
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COMÉRCIO

Infraestrutura para venda e exposição de artesanato local, souvenirs, produtos 
de primeira necessidade e produtos para preparo de alimentação. 

Neste sentido é importante destacar a necessidade da criação de um conceito 
de identidade visual para as Flonas, abordando seus aspectos de paisagem, 
flona e fauna. Assim, o parceiro poderá explorar a marca da unidade para 
fabricação e venda de produtos exclusivos como camisetas, canecas, bichos de 
pelúcia. 

Além disso, é interessante que sejam comercializados o artesanato local, de 
modo a reforçar a produção local por meio de programas socioambientais. 
Neste sentido, é interessante fomentar a produção de produtos referentes à 
floresta, tais como artesanato em madeira, geleias, mel e pinhão. 

Acredita-se que as Flonas possuem potencial para realização de eventos, que 
podem ser familiares, tais como casamentos, batismo, aniversários; e 
corporativos, como confraternização, treinamento motivacional/experiencial e 
lazer. 

Estas atividades poderão utilizar como apoio o restaurante, as atividades de 
recreação e a hospedagem. 

Além destas, destaca-se a realização de eventos esportivos, que no passado 
aconteciam nas Flonas, como corridas e triathlon. 

EVENTOS

Artesanato de madeira
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AÇÕES AMBIENTAIS

Infraestrutura para venda e exposição de artesanato local, souvenirs, produtos 
de primeira necessidade e produtos para preparo de alimentação. 

Neste sentido é importante destacar a necessidade da criação de um conceito 
de identidade visual para as Flonas, abordando seus aspectos de paisagem, 
flona e fauna. Assim, o parceiro poderá explorar a marca da unidade para 
fabricação e venda de produtos exclusivos como camisetas, canecas, bichos de 
pelúcia. 

Além disso, é interessante que sejam comercializados o artesanato local, de 
modo a reforçar a produção local por meio de programas socioambientais. 
Neste sentido, é interessante fomentar a produção de produtos referentes à 
floresta, tais como artesanato em madeira, geleias, mel e pinhão. 

Com relação ao transporte identificamos dois tipos de serviços potenciais, o 
transfer e o estacionamento no interior das Flonas. 

Transfer: Entendemos por Transfer, serviço de transporte para visitantes das 
Flonas que pode ocorrer da seguinte maneira: (1) Do centro da cidade de 
Canela e de São Francisco de Paula até as respectivas Flonas; e (2)Entre as 
Flonas

Este serviço é interessante para os visitantes que vão para região sem veículo 
próprio, auxiliando no descolamento até as Flonas, além de ser uma 
alternativa sustentável a medida que diminui o número de veículos circulando 
no interior da unidade, e fortalece o circuito entre flonas.

Estacionamento: Criar infraestrutura adequada para guardar os veículos dos 
visitantes no interior da Flona, prevendo vagas para carros de passeio, vans e 
ônibus. É interessante buscar alternativas que visem o mínimo impacto ao 
meio ambiente e na paisagem e que estejam integrados à natureza. 

TRANSPORTE

Parque Spring Preserve – placas solares no estacionamento Bioioias da Flona Tapajós

Cerveja de Pinhão do projeto Araucária+ 
(Fundação Certi e Boticário)

Pinhão em conserva
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3.1.1 Matriz de atividades da Floresta Nacional de Canela

Categoria / Atividade Prioridade de implantação Investimento

1 Bilheteria

Sistema de cobrança de ingresso Obrigatório Implantação de infraestrutura para cobrança e monitoramento da atividade

2 Educação e Interpretação Ambiental

Centro de Visitantes, Museu Obrigatório Reforma do edifício existente, projeto de expografia, implantação de exposição, 
equipamentos para atividades lúdicas, reforma auditório

3 Recreação

3.1 Aluguel de bicicletas Opcional, de acordo com a demanda
Implantação da infraestrutura para aluguel e depósito das bicicletas. 
Terá trilha específica para a atividade, já aberta, onde é necessário manutenção e 
instalação de sinalização e equipamentos de apoio

3.2 Atividades verticais 
(tirolesa, arvorismo e outras) Opcional, de acordo com a demanda Implantação de infraestrutura

3.3 Parque infantil Obrigatório Implantação de infraestrutura

3.4 Turismo equestre 
(passeio a cavalo, charrete e pônei) Opcional, de acordo com a demanda Implantação de infraestrutura

3.5 Tropeirismo Opcional, de acordo com a demanda Implantação de trilha contínua entre as UC da região e instalação de sinalização e 
equipamentos de apoio ao longo do percurso

3.6 Trilhas interpretativas Obrigatório

Trilha dos Veados - já aberta para visitação
Trilha da Cascatinha – trilha existente, mas não disponível para visitação pública
Necessário manutenção e instalação de sinalização, equipamentos de apoio e 
estruturas atrativas tais como mirantes e passarelas elevadas

4 Atividades aquáticas

4.1 Pesca Opcional, de acordo com a demanda Criar mecanismo para aluguel e/ou compra de equipamentos na loja
Implantação de deck na lagoa (já associado aos equipamentos aquáticos)

4.2 Aluguel de equipamentos aquáticos 
(caiaque, stand up paddle pedalinho e outros)

Obrigatório implantação de ao menos 
uma atividade aquática 

Aquisição dos equipamentos e Implantação da infraestrutura para aluguel e deck na 
lagoa para apoiar atividade.

4.3 Banho Obrigatório Implantação de sanitários com chuveiro e vestiário no núcleo de edificações da flona 
para que dê suporte à atividade

5 Alimentação

5.1 Áreas para piquenique na beira das lagoas Obrigatório Implantação da infraestrutura (quiosques, churrasqueias, mesas)

5.2 Café/chimarrodromo no lago Obrigatório Nova edificação e infraestrutura

5.3 Restaurante/lanchonete com deck Obrigatório Reforma no galpão próximo à lagoa e implantação de decks novos

Tabela continua na próxima página
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3.1.1 Matriz de atividades da Floresta Nacional de Canela

Categoria / Atividade Prioridade de implantação Investimento

6 Hospedagem

6.1 Pousada de charme Obrigatório Implantação nas edificação existentes a serem reformadas com possibilidade de 
ampliação em novas construções de acordo com a demanda.  

6.2 Hospedaria/hospedagem grupos Obrigatório Implantação nas edificação existentes a serem reformadas com possibilidade de 
ampliação em novas construções de acordo com a demanda.  

6.3 Glamping Opcional, de acordo com a demanda Implantação da atividade em nova edificação

7 Eventos 

7.1 Corporativo Opcional, de acordo com a demanda
Evento terá apoio do restaurante, das atividades de recreação, da hospedagem.
Implantação da sanitários com chuveiro e vestiário no núcleo de edificações da flona 
para que dê suporte à atividade (mesmo do banho)

7.2 Familiares 
(Casamentos, aniversários, etc) Opcional, de acordo com a demanda Evento poderá ocorrer tendo como apoio o restaurante e as atividades de recreação. 

7.3 Eventos esportivos 
(corrida, triátlon, mountain bike) Opcional, de acordo com a demanda

8 Comércio

8.1
Loja de conveniência 
(artesanato local, souvenirs, produtos de 
primeira necessidade e outros produtos)

Obrigatório
Exploração da marca da unidade para fabricação e venda de produtos
Apoiar comunidade local com venda de artesanato
Apoiar o desenvolvimento de produtos florestais

9 Transporte

9.1 Transfer 
(centro cidade até a Flona ou entre UC) Opcional, de acordo com a demanda Implantação de infraestrutura (aquisição de veículos, divulgação, sinalização)

9.2 Estacionamento Obrigatório Implantação de infraestrutura
Cobrança do estacionamento para todos os visitantes, com exceção dos hospedes

10 Ações ambientais (contrapartidas)

10.1 Laboratório/ Espaço de apoio à pesquisa Opcional, de acordo com a demanda Implantação de infraestrutura para dar apoio aos pesquisadores (disponibilizar 
edificação reformada para tal uso)

10.2
Apoio ao Desenvolvimento de produtos 
florestais 
(artesanato de madeira, mel, geleia, pinhão)

Obrigatório Disponibilizar edificação reformada para tal atividade
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3.1.2 Matriz de atividades da Floresta Nacional de São Francisco de Paula

Categoria / Atividade Prioridade de implantação Investimento

1 Bilheteria

1.1 Sistema de cobrança de ingresso Obrigatório Implantação da infraestrutura necessária para cobrança e monitoramento da 
atividade.

2 Educação e Interpretação Ambiental

2.1 Centro de Visitantes
Museu Obrigatório Reforma edifício existente, projeto de expografia, implantação de exposição, 

equipamentos para atividades lúdicas, reforma auditório

3 Recreação

3.1 Aluguel bicicletas Obrigatório Implantação da infraestrutura para aluguel e depósito das bicicletas
instalação de sinalização e equipamentos de apoio

3.2 Atividades verticais
(tirolesa, arvorismo, rapel e outras) Opcional, de acordo com a demanda Implantação da infraestrutura

3.3 Parque infantil Obrigatório Implantação da infraestrutura

3.4 Turismo equestre 
(passeio a cavalo, charrete e pônei) Opcional, de acordo com a demanda Implantação da infraestrutura

3.5 Tropeirismo Opcional, de acordo com a demanda Implantação de trilha contínua entre as UC da região.
Instalação de sinalização e equipamentos de apoio ao longo do percurso

3.6 Trilhas interpretativas Obrigatório

Trilha Araucárias Centenárias (4.490 m)
Trilha Cascata Bolo de Noiva (4.744 m)
Trilha Mirante Cascata da Usina (3.740 m)
Trilha Equestre / Ciclística (6.400 m)
Necessário manutenção e instalação de sinalização, equipamentos de apoio e 
estruturas atrativas tais como mirantes e passarelas elevadas

3.7 Observação de aves Obrigatório Incentivar atividade, por meio da implantação de elementos de apoio associados às 
trilhas.

4 Atividades aquáticas

4.1 Pesca Opcional, de acordo com a demanda Criar mecanismo para aluguel e/ou compra de equipamentos na loja
Implantação de deck na lagoa (já associado aos equipamentos aquáticos)

4.2 Aluguel de equipamentos aquáticos (caiaque, 
stand up paddle pedalinho e outros)

Obrigatório implantação de ao menos 
uma atividade aquática 

Equipamentos e Implantação da infraestrutura para aluguel dos equipamentos (deck 
na lagoa para apoiar atividade)

4.3 Banho Obrigatório Implantação de sanitários com chuveiro e vestiário no núcleo de edificações da flona 
para que dê suporte à atividade

Tabela continua na próxima página
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3.1.2 Matriz de atividades da Floresta Nacional de São Francisco de Paula

Categoria / Atividade Prioridade de implantação Investimento

5 Alimentação

5.1 Áreas para piquenique e churrasco Obrigatório Implantação da infraestrutura (quiosques, churrasqueias, mesas)

5.2 Quiosque no lago Obrigatório Edificação nova

5.3 Restaurante e Lanchonete Obrigatório Reformar edifícios existentes

6 Hospedagem

6.1 Pousada rústica/hospedaria Obrigatório Implantação nas edificação existentes a serem reformadas com possibilidade de 
ampliação em novas construções de acordo com a demanda.  

6.2 Glamping Opcional, de acordo com a demanda Implantação da atividade em nova edificação

6.3 Camping Opcional, de acordo com a demanda Implantação da atividade em nova edificação

7 Eventos 

7.1 Corporativo Opcional, de acordo com a demanda
Evento terá apoio do restaurante, das atividades de recreação, da hospedagem.
Implantação da sanitários com chuveiro e vestiário no núcleo de edificações da flona 
para que dê suporte à atividade (mesmo do banho)

7.2 Familiares (Casamentos, aniverários, etc) Opcional, de acordo com a demanda Evento poderá ocorrer tendo como apoio o restaurante e as atividades de recreação. 

7.3 Eventos esportivos 
(corrida, triatlon, mountain bike) Opcional, de acordo com a demanda

8 Comércio

8.1
Loja de conveniência (artesanato local, 
souvenirs, produtos de primeira necessidade, 
comida, kit churrasco e outros produtos)

Obrigatório
Exploração da marca da unidade para fabricação e venda de produtos
Apoiar comunidade local com venda de artesanato
Apoiar o desenvolvimento de produtos florestais

9 Transporte

9.1 Transfer 
(centro cidade até a Flona ou entre Flonas) Opcional, de acordo com a demanda Implantação de infraestrutura (aquisição de veículos, divulgação, sinalização)

9.2 Estacionamento Obrigatório Implantação de infraestrutura.
Cobrança do estacionamento para todos os visitantes, com exceção dos hospedes

Tabela continua na próxima página
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3.1.2 Matriz de atividades da Floresta Nacional de São Francisco de Paula

Categoria / Atividade Prioridade de implantação Investimento

10 Ações ambientais (contrapartidas)

10.1 Laboratório/ Espaço de apoio à pesquisa Obrigatório Implantação para apoiar pesquisadores (disponibilizar edificação reformada para tal 
uso)

10.2
Apoio ao Desenvolvimento de produtos 
florestais (artesanato de madeira, mel, geleia,
pinhão)

Obrigatório Disponibilizar edificação reformada para tal uso

10.3 Treinamento e capacitação Obrigatório Atividade poderá usar infraestrutura da Flona - centro de visitantes, auditório, 
alimentação e hospedagem.
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4.1 O MODELO DE NEGÓCIO

A partir do estudo das potenciais atividades relacionadas ao lazer, eventos, 
ecoturismo, turismo de aventura e turismo rural, foi desenvolvido o modelo 
de negócios com o objetivo de dar sustentação econômica e financeira a uma 
parceria entre o ICMBio e um agente privado. 

Este modelo foi desenvolvido levando em consideração a vocação natural das 
duas unidades, as atividades e atrativos já existentes na região, as 
necessidades das unidades e sua missão institucional. 

Propõe-se então, um modelo de negócios que confira a possibilidade de um 
retorno adequado ao parceiro, ao passo que permita o desenvolvimento de 
novas ideias empreendedoras sobre o modelo básico proposto. Este modelo 
tem por base a obrigatoriedade do desenvolvimento de algumas atividades 
relacionadas ao uso público e a permissão prévia de outras que, a depender 
do interesse do parceiro privado, poderão ser desenvolvidas em locais pré-
selecionados. 

Conceitualmente, os modelos de negócio previstos para as duas unidades são 
os mesmos, respeitando as especificidades da vocação de cada uma e a 
dinâmica turística e socioeconômica do seu entorno. 

Com o objetivo de avaliar a viabilidade econômico-financeira destes 
empreendimentos, foi elaborado um estudo que processou premissas 
estimadas de demanda, receitas, despesas e investimentos necessários para a 
viabilização desta parceria. Foram analisados os parâmetros necessários a 
cada grupo de premissas que garanta a viabilidade do projeto. 

4. MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Dentre as premissas do modelo, utilizou-se o prazo indicativo de dez anos de 
concessão, com início em janeiro de 2018.

O ponto de partida deste modelo é a cobrança de ingresso para entrada nas 
unidades, que dá direito ao uso de alguns atrativos, como: trilhas 
interpretativas autoguiadas, contemplação em áreas comuns, uso de parques 
infantis e de espaços de confraternização, acesso ao centro de visitantes e 
museu, etc. Para além disso, as atividades geradoras de receitas foram 
separadas nos seguintes grupos:

• Educação e Interpretação Ambiental : Obrigatoriamente, o concessionário 
deverá oferecer um espaço que será destinado ao Centro de 
Visitantes/Museu, a partir da reforma edifício existente, que também 
deverá ter um projeto de expografia, implantação de exposição e 
equipamentos para atividades lúdicas. No modelo de negócios referencial, 
propõe-se a não cobrança nestas estruturas, mas tal decisão fica à discrição 
do empreendedor. 

• Hospedagem/Eventos: Obrigatoriamente, o concessionário deverá 
oferecer uma modalidade de hospedagem aos visitantes, a partir da 
restauração das estruturas dos imóveis existentes nas duas florestas, que 
poderá ter um conceito específico aderente ao cenário natural e atrativos 
das unidades, como pousadas de charme e hospedaria. As demais formas 
opcionais de hospedagem poderão abranger de glamping a pousadas com 
maior grau de sofisticação, bem como campings. À sua discrição, poderá 
oferecer serviços para a realização de eventos sociais, corporativos, 
culturais, festivos, etc. 
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• Recreação: O parceiro deverá garantir a oferta ao público de um conjunto 
básico de atrativos terrestres. Deverá garantir a reforma e a adequação das 
trilhas interpretativas, autoguiadas, buscando sempre o conforto e a 
melhor experiência do visitante. Deverá também, obrigatoriamente, 
instalar na Flona de Canela um parque infantil e para a Flona de São 
Francisco de Paula uma estrutura de observação de aves.  A sua discrição, 
poderá desenvolver atrativos adicionais, como: aluguel de bicicleta, 
tirolesa, rapel, entre outros que serão apresentados a seguir. 

• Atividades aquáticas: Obrigatoriamente, o concessionário deverá 
revitalizar as áreas adjacentes aos lagos presentes nas duas unidades, 
propiciando as atividade de banho; dispor opcionalmente de equipamentos 
de pesca para compra/aluguel; e oferecer a possibilidade do aluguel de 
equipamentos aquáticos (caiaque, stand up paddle, pedalinho e outros). 

• Alimentação: Obrigatoriamente, o concessionário deverá oferecer áreas 
para piquenique e churrasco através da implantação da infraestrutura 
necessária, bem como quiosque no lago e um restaurante/lanchonete ou 
café a partir da reforma da estrutura já existente em ambas as florestas

• Comércio: Obrigatoriamente, o concessionário deverá oferecer uma loja de 
conveniência para promover a exploração da marca da unidade para 
fabricação e venda de produtos, apoiar comunidade local com venda de 
artesanato e a exploração de produtos florestais: artesanato de madeira, 
mel, geléia, produtos de pinhão, etc.

• Transporte: Obrigatoriamente, o concessionário deverá implementar a 
estrutura de estacionamento com cobrança para todos os visitantes, com 
exceção dos hospedes. Opcionalmente pode ser oferecido um serviço de 
transfer entre o centro cidade até a flona ou entre flonas.

• Ações ambientais (contrapartidas): Obrigatoriamente, o concessionário 
deverá disponibilizar para ambas unidades uma estrutura de apoio ao 
desenvolvimento de produtos (ex. marcenaria, mel, geléias e doces, 
produtos relacionados com o pinhão, etc). Para a Flona de São Francisco de 
Paula, o concessionário deverá implantar um laboratório/ espaço de apoio 
à pesquisa e treinamento e capacitação via estrutura  do  centro de 
visitantes, auditório, alimentação e hospedagem.  
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4.2 DEMANDA

Atualmente, as unidades recebem poucos visitantes, apesar de seu grande 
potencial turístico, de pesquisa e educação ambiental. Não obstante os 
enormes esforços empreendidos pelo ICMBio e a equipe gestora das unidades 
nos últimos anos, a estrutura existente possui uma baixa capacidade de 
recepção de usuários. Ademais, inexiste uma estratégia comercial e de 
comunicação divulgando as Flonas como passeio elegível ao turista. 

O nível atual de visitação inviabiliza a atração de um parceiro privado que que 
invista nas unidades, revitalize as estruturas existentes e explore as 
potencialidades turística das mesmas. Assim, entende-se que uma parceria 
que viabilize a atuação de um agente privado nas unidades requeira uma 
integração maior dos empreendimentos ao circuito turístico da região, o que 
aumentaria consideravelmente sua visitação. 

Histórico de Visitação nas Flonas Canela e SFP

A visitação atual das duas unidades somou, em 2015, 2.722 indivíduos, 2.030 
dos quais visitaram Flona SFP e 692, a Flona Canela. Nesta última, tem-se 
observado uma queda na visitação, devido à falta de condições de 
oferecimento de uma estrutura adequada. 

O estudo da demanda potencial e sua projeção passa não só pela analise 
econométrica do histórico do fluxo de visitantes em cada uma florestas, mas 
também pelo entendimento do potencial turístico da região da Hortências, 
que tem como principal núcleo atrativo de visitantes a cidade de Gramado.

Assim, as curvas de projeção apresentadas abaixo tomaram como premissas 
(i) série histórica do fluxo de visitantes de cada flora; (ii) realidade turística do 
entorno e (iii) potenciais avanços em mobilidade e acesso a região, como a 
concessão do aeroporto Salgado Filho.
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O maior potencial de atração da visitantes observado para a Floresta Nacional 
de Canela é causado, pelo maior impacto da proximidade com as cidades de 
Canela e Gramado, onde concentra-se o turismo da região.
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4.3 RECEITAS PROJETADAS

Para o modelo de negócios referencial, considerou-se um cenário conservador 
com as seguintes atividades como fontes de receitas:

• Ingresso: que garante ao usuário a possibilidade de usar as áreas comuns e 
parte dos atrativos. 

• Hospedagem: pousada ou hospedaria.

• Alimentação: restaurante/lanchonete em cada unidade. 

• Loja (souvenir e conveniência): Loja de conveniência e souvenires. 

• Observação de aves: Especificamente na Flona SFP, devido ao público já 
existente e o grande potencial apresentado pela unidade. 

Além destes itens de implementação obrigatória, outras atividades geradoras 
de receitas podem ser implementados às Flonas. Abaixo apresentamos o valor 
do ticket médio de cada atividade obrigatório e a taxa de conversão de cada 
atividade, que representa a parcela do número de visitantes que usufrui da 
atividade em questão). Este é um cenário conservador, dado que a demanda 
deverá ser construída ao longo dos anos .

O modelo gera então uma curva positiva de receitas, que prevê já para 2018 
receitas de R$ 735.415,00 e R$ 658.410,00 para SFP e Canela 
respectivamente, e estima-se que as receitas irão se estabilizar a partir de 
2023 para SFP no valor de R$2.833.250,00 e em 2026 para a Flona de Canela 
no valor de R$3.416.500,00.

Quadro Resumo da Fontes de Receita

Quadro Resumo da Fontes de Receita (em milhares de reais)

Atividades 
SFP Canela

Ticket 
Médio

Taxa de 
conversão

Ticket 
Médio

Taxa de 
conversão

Entrada R$ 20 100% R$ 25 100%

Museu R$ 0 5% R$ 0 5%

Alimentação (restaurante) R$ 35 25% R$ 40 25%

Loja (souvenir e conveniência) R$ 20 15% R$ 25 15%

Observação de aves R$ 50 3% - -

Hospedagem
SFP Canela

Ticket 
Médio

Taxa de 
Ocupação 

Ticket 
Médio

Taxa de 
Ocupação 

Pousada R$ 200 40% R$ 250 40%

Hospedaria R$ 60 19%

Quadro Resumo da Fontes de Receita (hospedagem)

Na projeção das receitas foi considerada a evolução da taxa de conversão e da 
taxa de ocupação na hospedagem, em função do numero de visitantes.
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4.4 DESPESAS

Do ponto de vista dos custos o modelo os organiza nos seguintes itens:

• Taxa de cartão e impressão: assumiu-se que 70% das compras são feitas via 
cartão de credito ou débito com uma taxa média de 5%.

• Custo do Produto Vendido: calculado em função das receitas do 
restaurante e da loja por uma taxa de 30% sobre o que arrecadado em 
cada lugar.

• Manutenção: matriz manutenção trata de todos os custos dessa natureza 
subdividindo em: hospedagem/eventos, restaurante/quiosque, atividades 
terrestres, atividades aquáticas, comércio e administrativo e geral.

• Pessoal: segue a mesma lógica exposta acima, com a diferença de tratar a 
especificidades de cada atividade.

• Administrativo: trata do conjunto de gastos para a gestão das florestas.

• Serviços terceirizados: consideramos a terceirização de atividades como: 
vigilância e segurança, limpeza e manutenção, apenas para a Flona de São 
Francisco de Paula.

• Seguros: adicionamos seguro responsabilidade civil e seguro riscos 
operacionais, com uma alíquota de 1% para os valores segurados de um 
milhão e três milhões e meio respectivamente.

Considerando essas premissas que se dividem entre custo fixo e variável em 
função do numero de visitantes geramos a curva de custos a seguir. Caso mais 
atividades sejam adicionadas em qualquer uma das Flonas o modelo precisa 
ser reestimado pois podemos ter mudanças não só nos custos variáveis mas 
também nos custos fixos.

O modelo gera então uma curva de despesas, que custos para 2018 estimados 
em R$ 976.118,62 em SFP e R$ 1.094.242,91 em canela, e estima-se uma 
estabilidade da curva de custo a partir de 2023 em SFP no valor de R$ 
1.462.965,64 e a partir de 2026 em Canela no valor de R$ 1.601.683,42.

Abaixo, apresentamos a distribuição de cada tipo de custo para a flona de 
Canela a partir do ano da estabilização dos mesmos, SFP tem distribuição 
semelhante.
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4.5 INVESTIMENTO

Tomando como premissas as áreas internas existentes de 2.566m² para SFP e 
1.719m² para Canela, considerou-se também um CUB referência 2.111,62 
R$/m² e CUB reforma 1.050,00 R$/m² para ambas as florestas.

Detalhamento do Investimento para Floresta Nacional de São 
Francisco de Paula Total

Hospedagem/Eventos 2.516.032,05 

Reforma estruturas existentes (padrão charme-rústico) 2.066.032,05 

Reforma áreas comuns (centro) 450.000,00 

Restaurante/Quiosque 150.000,00 

Restaurante/café 100.000,00 

Quiosque 50.000,00 

Atividades terrestres 335.000,00 

Reforma trilhas e implantação de mirantes 200.000,00 

Sinalização de trilhas 25.000,00 

Observação de aves 110.000,00 

Atividades aquáticas 128.000,00 

Reforma do entorno do lago 50.000,00 

Estrutura de apoio para atividades 48.000,00 

Pedalinhos/SUP/Caiaque 30.000,00 

Comércio 55.000,00 

Loja de conveniência/museu 55.000,00 

Administrativo e geral 130.000,00 

Equipamentos e móveis 50.000,00 

Veículos 80.000,00 

TOTAL 3.314.032,05 

O modelo de investimento prevê um aporte de R$ 3.314.032,05 para São 
Francisco de Paula e de R$ 3.132.670,80 para Canela que seria realizado em 
seis meses.

Detalhamento do Investimento para Floresta Nacional de Canela Total

Hospedagem/Eventos 2.383.670,80 

Reforma estruturas existentes (padrão charme) 1.443.670,80 

Reforma áreas comuns 850.000,00 

Estrutura apoio 70.000,00 

Restaurante/Quiosque 205.000,00 

Restaurante/café 200.000,00 

Quiosque 25.000,00 

Atividades terrestres 200.000,00 

Reforma trilhas e implantação de mirantes 165.000,00 

Sinalização de trilhas 35.000,00 

Atividades aquáticas 164.000,00 

Reforma do entorno do lago 70.000,00 

Estrutura de apoio para atividades 64.000,00 

Pedalinhos/SUP/Caiaque 30.000,00 

Comércio 55.000,00 

Loja de conveniência/museu 55.000,00 

Administrativo e geral 130.000,00 

Equipamentos e móveis 50.000,00 

Veículos 80.000,00 

TOTAL 3.137.670,80 
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4.6 RESULTADOS

Receita Bruta e Margem EBITDA
TIR Projeto Real TIR Projeto Nominal VPL Payback

Flona CAN 13,5% 18,3% R$ 911 mil 6,3 anos

Flona SFP 11,4% 16,1% R$ 470 mil 6,5 anos

CAN + SFP 12,5% 17,3% R$ 1.498,3 mil 6,3 anos

Os resultados indicam uma atratividade básica , considerando premissas de 
visitação conservadoras e um conjunto pequeno de atrativos desenvolvidos 
nas unidades. 

Os números sugerem que o prazo de 10 anos pode ser insuficiente para 
atração de investidores, considerando o risco das atividades envolvidas na 
operação, em especial restaurantes e hotelaria. 

A partir da perspectiva do investidor privado, a diversificação da oferta de 
atrativos que aumentem marginalmente as necessidades de investimento 
potencializaria a capacidade de geração de caixa do projeto, reduzindo o risco 
a ser percebido no período indicado. 

Alternativamente, o mesmo projeto básico de referência, com um prazo 
alongado para 20 anos, apresentaria as seguintes condições. 

Fluxo de Caixa Livre do Projeto (CAN + SFP)

Indicadores de viabilidade (10 anos)
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TIR Projeto Real TIR Projeto Nominal VPL Payback

Flona CAN 18,6% 23,7% R$ 3.592 mil 6,7 anos

Flona SFP 16,2% 21,2% R$ 2.427 mil 6,7 anos

CAN + SFP 17,5% 22,5% R$ 6.338 mil 6,7 anos

Indicadores de viabilidade (20 anos)
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5. ESTUDOS JURÍDICOS

5.1 INTRODUÇÃO

No âmbito do projeto de estruturação e celebração das Parcerias Ambientais 
Público-Privadas, consiste em objetivo precípuo do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (“ICMBio”), conforme delimitado no Termo de 
Referência 1.2.1 (“Termo de Referência”), otimizar a gestão dos ativos 
florestais sob sua responsabilidade, melhor absorvendo e realizando o 
potencial de exploração e de geração de benefícios econômicos e sociais e, 
com isto, viabilizando o enfrentamento das dificuldades de gestão destes 
ativos, por meio de alianças junto à iniciativa privada.

Sob a ótica jurídica, conforme se observará ao longo deste Parecer, diversos 
foram os modelos de contratação eleitos pelo ICMBio nos últimos anos para a 
gestão destes ativos, sendo que a opção por uma ou outra forma de 
relacionamento junto à iniciativa privada variou, evidentemente, conforme as 
características e finalidades perseguidas em cada projeto/iniciativa. No caso 
em tela, tem-se o expresso objetivo de melhor capturar o potencial inerente 
aos ativos ambientais sob a gestão do Instituto, além de otimizar sua gestão, 
em cooperação com atores privados que detenham, de um lado, capacidade 
técnica para a exploração deste potencial, e, de outro, capacidade financeira 
para a realização de investimentos e custeio operacional de serviços que já 
sejam ou passem a ser – no âmbito da aliança público-privada – oferecidos 
nas Unidades de Conservação (“UCs”).

Florestas Nacionais, como definido em nossa legislação, caracterizam-se como 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável, consistindo em áreas com 
cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, e cujos objetivos 
básicos são a pesquisa científica e o uso múltiplo sustentável  dos recursos 

florestais, ou seja, a utilização simultânea de um ou mais recursos ambientais 
por várias atividades humanas, com vistas à conservação da biodiversidade e 
ao atendimento às diferentes demandas de utilização, garantindo sua 
integridade e preservando-os para as gerações futuras.

A visitação – componente essencial para o desenvolvimento de projeto de 
interação público-privada, no caso em tela –, nesta categoria de UC, é 
permitida, porém condicionada às regras estabelecidas no plano de manejo 
das respectivas UCs, e estão sob responsabilidade de gestão do ICMBio.

O presente estudo (“Estudo”), nesse sentido, objetiva a estruturação de 
projeto que, conforme o Termo de Referência, contemple parceria com o 
setor privado e/ou com o terceiro setor para o aproveitamento sustentável 
das potencialidades econômicas das Florestas Nacionais (Ref.1) de Canela 
(“Flona Canela”) e São Francisco de Paula (“Flona SFP”, e em conjunto com a 
Flona Canela, “FLONAS”) – ambas categorizadas como Florestas Nacionais por 
meio da Portaria nº 561, de 25 de outubro de 1968 –, com vistas à melhoria 
da gestão e à eficiente conservação da biodiversidade, bem como a geração 
de benefícios sociais e econômicos para as populações residentes e do 
entorno (“Parcerias”), através da exploração organizada do turismo e 
atividades inerentes à visitação dos turistas.

(Ref.1) As Florestas Nacionais, por definição da Lei SNUC, são uma das categorias de Unidades 
de Conservação pertencentes ao Grupo das Unidades de Uso Sustentável.
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Para tanto, necessária se faz a análise dos modelos hoje disponíveis em nosso 
ordenamento jurídico-administrativo para a constituição destas Parcerias –
verificando-se, no Item 4.3 abaixo, quais dos modelos e em quais ocasiões 
foram eleitos pelo ICMBio nos últimos anos –, bem como o regime jurídico 
aplicável às UCs federais no Direito Brasileiro e incidentes sobre o Projeto, à 
luz da Constituição Federal de 1988, também considerando os preceitos 
constantes (i) da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, “Lei 
SNUC”), suas alterações, e Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 
(“Decreto 4.340”), que o regulamenta; (ii) da Lei Federal nº 11.284, de 2 de 
março de 2006 (que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a 
produção sustentável, “Lei de Gestão das Florestas Públicas”), e Decreto nº 
6.063/2007; (iii) da Lei Federal nº 11.516, de 28 de agosto de 2007 (que 
dispõe sobre a criação do ICMBio); (iv) da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012 (que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, denominada 
popularmente de Novo Código Florestal Brasileiro), e suas alterações; (v) da 
Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente), e suas alterações; e (vi) do plano de manejo 
referente a cada uma das FLONAS.

Necessário, porém, ainda que preliminarmente, para que seja possível a 
análise das alternativas que se põem ao ICMBio sob o prisma jurídico para as 
Parcerias Ambientais Público-Privadas, tecermos algumas breves 
considerações sobre aspectos de grande relevância para a estruturação do 
Projeto.

5.2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES PARA O ESTABELECIMENTO DE 
PARCERIAS RELACIONADAS ÀS FLONAS

5.2.1. Plano de Manejo

Inicialmente, frise-se que é imprescindível que, para o exercício das potenciais 
atividades a serem realizadas no âmbito das Parcerias (“Atividades”), todas 
elas estejam antecipadamente previstas no plano de manejo (Ref.2) referente 
a cada uma das FLONAS, sendo efetivamente vedada, pela legislação pátria,  a 
realização das Atividades que não estejam devidamente previstas neste 
instrumento de planejamento (Ref.3). Na hipótese de alguma ou algumas das 
Atividades pretendidas para o Projeto não estarem previstas nos planos de 
manejo das FLONAS, mas ainda assim se julgar oportuna ou necessária (sob o 
prisma econômico) sua inclusão no escopo do Projeto, será necessário que 
estes sejam alterados.

A alteração do plano de manejo, no caso das FLONAS, é de responsabilidade 
da Coordenação de Plano de Manejo do ICMBio e poderá ser realizada de 
forma direta pela equipe de planejamento do ICMBio ou por terceiros, por 
meio da contratação de serviços ou estabelecimento de parcerias com 
instituições de pesquisa ou organizações não governamentais, com posterior 
publicação de portaria do ICMBio no Diário Oficial da União aprovando o plano 
de manejo (Ref.4). 
(Ref.2) Plano de manejo, de acordo com a Lei SNUC, é o documento técnico mediante o qual, 
com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.
(Ref.3) Em atenção ao artigo 26 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, “A partir da 
publicação deste Decreto, novas autorizações para a exploração comercial de produtos, 
subprodutos ou serviços em unidade de conservação de domínio público só serão permitidas se 
previstas no Plano de Manejo, mediante decisão do órgão executor, ouvido o conselho da 
unidade de conservação.”
(Ref.4) Artigo 12, inciso I, do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.
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5.2.2. Da possibilidade de exploração de bens e serviços inerentes às 
unidades de conservação por terceiros

O Decreto 4.340, em seu Capítulo VII, dispõe sobre a possibilidade de 
autorização para a exploração de produtos, subprodutos e serviços inerentes 
às unidades de conservação, de acordo com os objetivos de cada categoria de 
unidade. Permite-se, na norma, de forma expressa, a autorização a pessoas 
físicas ou jurídicas para a exploração comercial de bens e serviços nas 
diferentes unidade de conservação.

As FLONAS, consideradas unidades de conservação de uso sustentável, 
comportam a possibilidade de exploração de seus recursos, sendo um dos 
principais objetivos inerentes a esta categoria de unidade de conservação o 
uso múltiplo sustentável de seus recursos.

Alerta-se, contudo, que o termo “autorização” utilizado na norma, quando 
analisado o contexto em que é empregado, não se confunde com o instituto 
da autorização administrativa (o que conduziria, nesta hipótese, ao 
entendimento de que somente esse instituto seria elegível a projeto que se 
baseie na exploração de recursos e serviços nas FLONAS). O Decreto 4.340, 
neste sentido, determina que a exploração de bens e serviços pode ser 
“autorizada”, “permitida”, abrindo-se a possibilidade para que essa 
autorização aconteça nas mais diversas formas de relacionamento público-
privado admitidos em nosso ordenamento jurídico (sendo que os mais 
relevantes serão abordados no item 4.4 abaixo).

Noutras palavras – sendo relevante esclarecer tal aspecto –, 
independentemente do modelo jurídico que venha a ser eleito para a 
interação público-privada (dentre aqueles descritos e explorados a seguir), 
ter-se-á, obrigatoriamente, o parceiro privado como um autorizado à 
exploração dos serviços que forem designados em Edital, sempre observada 
a projeção econômico-financeira (também objeto destes Estudos) que 
permitirá a aferição e fixação do “retorno” (lucro) esperado e admitido sobre 
tais atividades, de forma compatível com os riscos (notadamente o risco de 
demanda) e responsabilidades que serão assumidos pelo parceiro privado.
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5.2.3. Prazo de vigência

A Lei de Gestão de Florestas Públicas, em seu artigo 5º, faculta ao Poder 
Público firmar convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos 
similares com terceiros para a execução das atividades subsidiárias 
relacionadas à gestão de Florestas Nacionais, observados os procedimentos 
licitatórios e demais exigências legais pertinentes.

O termo “atividades subsidiárias” verificado neste dispositivo legal não possui 
definição respaldada por lei e, com isto, abre ao seu intérprete um grande 
espaço para interpretação, sendo plenamente defensável (e a interpretação 
mais adequada ao dispositivo) que, ainda que não se trate da modalidade de 
“concessão florestal” especificamente tratada na Lei, ter-se-ia a incidência 
deste dispositivo.

Partindo do significado da palavra “subsidiário” como algo que auxilia, 
fortifica, dá apoio, qualquer atividade relacionada com a gestão de Florestas 
Nacionais – inclusive aquelas que se pretende oferecer no âmbito do Projeto 
ora modelado – pode ser considerada como uma atividade subsidiária.

Pois bem. No § 1º do referido dispositivo legal, determina-se que a duração 
dos contratos e instrumentos similares ali mencionados fica limitada a 120 
(cento e vinte) meses.

Portanto, independentemente do formato e do modelo jurídico de interação 
público-privada que for eleito no âmbito dos Estudos (à exceção dos modelos 
de concessão florestal ou de parceria público-privada, abaixo delineados), é 
necessário observar a aplicabilidade deste dispositivo no que se refere à 
limitação do prazo de vigência do contrato a ser celebrado com a iniciativa

privada – 120 meses, a não ser que prazo menor seja fixado na 
regulamentação do instrumento específico a ser celebrado (como os termos 
de colaboração ou fomento, celebrados com organizações da sociedade civil).

5.3. Instrumentos de parceria para execução de atividades em Florestas 
Nacionais já celebrados no Brasil

De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, o Brasil possui, atualmente, 65 
(sessenta e cinco) Florestas Nacionais de Uso Sustentável, dentre elas as 
FLONAS acima referenciadas, e que compõem o objeto do presente Estudo.

Dessa totalidade, de acordo com informações fornecidas pelo Ministério do 
Meio Ambiente, até maio de 2016 constatou-se que 6 (seis) Florestas 
Nacionais foram objeto de concessão florestal – Floresta Nacional de Caxiuanã
(PA), Floresta Nacional de Altamira (PA), Floresta Nacional do Crepori (PA), 
Floresta Nacional de Jacundá (RO), Floresta Nacional de Saracá-Taquera (PA) e 
Floresta Nacional do Jamari (RO) – totalizando, no todo das áreas concedidas, 
catorze contratos administrativos para exploração florestal sustentável, 
conforme verificado no quadro a seguir.
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Florestas Nacionais sob concessão florestal

Floresta Nacional Concessionários Área da unidade de manejo 
florestal (ha)

Número do
Contrato e data de assinatura Início das Operações

Jamari
(RO)

Madeflona 17.176,36 N° 02/2008 - 16/10/2008 setembro/10
Amata 46.184,20 N° 01/2008 - 30/09/2008 setembro/10

Saracá-
Taquera

(PA)

Ebata 29.769,82 N° 01/2009 - 12/08/2010 setembro/12
Golf 18.933,62 N° 01/2009 - 12/08/2010 setembro/13

Ebata 26.898,00 N° 01/2014 - 25/03/2014 julho/15
Samise 59.408,00 N° 02/2014 - 25/03/2014 setembro/15

Jacundá
(RO)

Madeflona 55.014,27 N° 01/2013 - 05/06/2013 setembro/14
Madeflona 32.757,96 N° 02/2013 - 05/06/2013 outubro/14

Crepori
(PA)

Brasad´OC 134.148,31 N° 03/2014 - 06/06/2014 -
Brasad´OC 59.863,90 N° 04/2014 - 06/06/2014 -

Altamira
(PA)

RRX – Mineração e Serviços 39.073,00 N° 01/2015 - 28/04/2015 -
RRX – Mineração e Serviços 112.994,00 N° 02/2015 - 28/04/2015 -

Patauá Florestal 98.414,00 N° 03/2015 - 28/04/2015 -
Patauá Florestal 111.436,00 N° 04/2015 - 28/04/2015 -

Para além deste modelo, a gestão direta das UCs – sejam Florestas ou outras 
categorias de UC – também tem contado com outros diversos formatos 
jurídicos de parceria com particulares para a execução de determinadas 
atividades, auxiliando efetivamente na gestão do ativo ambiental, como, por 
exemplo, a prestação de serviços de cobrança de ingressos, transporte, 
estacionamento e gestão de atrativos turísticos, como trilhas, alojamento e 
ciclismo.

A transferência de atividades na gestão das UCs a particulares, além de suprir 
a necessidade de investimentos em infraestrutura e manutenção das 
atividades desenvolvidas, também permite que os serviços prestados atinjam 
um patamar de qualidade superior, considerando o nível de especialização, 
autonomia e flexibilidade verificados no âmbito privado.

Com base nos dados disponibilizados pelo ICMBio, pôde-se aferir que, nos 
últimos sete anos, diversos contratos foram celebrados junto à iniciativa 
privada para a realização das mais diversas atividades em UCs. Dentre os mais 
recentes, estão em andamento licitações para concessão de uso para 
exploração de atividades turísticas em duas UCs, quais sejam, o Parque 
Nacional do Pau-Brasil e o Parque Nacional de Brasília. A relação dos contratos 
celebrados e sua modalidade jurídica pode ser verificada no quadro abaixo.
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Ano Unidade de Conservação Modelo Contratual Objeto Contratual

2017

Parque Nacional do Pau Brasil 
(DF) Concessão de Uso

Prestação dos serviços de cobrança de ingressos; transporte interno, estacionamento de 
veículos; lanchonetes; loja de conveniência; espaço do ciclista; centro de visitantes, espaço 
de campismo, tirolesa e passarelas suspensas.

Parque Nacional de Brasília
(BA) Concessão de Uso Prestação dos serviços de cobrança de ingressos; estacionamento de veículos; alimentação; 

loja de conveniência; espaço do ciclista e exploração dos espaços do Centro de Visitantes.

2015

Parque Nacional Chapada dos 
Guimarães (MT) Contrato de Prestação de Serviço Contratação de serviços de Operador de Bilheteria.

Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros (GO) Permissão de Uso Permissão de Uso para exploração do serviço de lanchonete no Centro de Visitantes.

Parque Nacional do Iguaçu (PR) Concessão de Outorga Concessão de serviço de voo panorâmico sobre as Cataratas do Iguaçu no Parque Nacional 
do Iguaçu.

2014 Parque Nacional de Brasília (DF) Concessão para exploração 
comercial de serviço Concessão de serviços de lanchonete.

2010

Parque Nacional Marinho 
Fernando de Noronha (PE)

Concessão de prestação de  
serviços

Concessão de serviços de apoio à visitação pública do Parque Nacional Marinho Fernando de 
Noronha (PE), cobrança de ingresso, exploração comercial em pontos de apoio à visitação, 
centro de visitantes, trilhas e etc.

Parque Nacional do Iguaçu (PR) Concessão da prestação de  
serviços de apoio ao uso público

Concessão de serviços da operação de roteiro turístico denominado “Macuco”, que consiste 
em passeio de barco por via fluvial até o limite de navegabilidade próximo às Cataratas do 
Iguaçu, com a possibilidade ainda de caminhada em trilhas, rafting, canionismo na cachoeira 
do Macuco, transporte terrestre de passageiros no trecho entre a BR-469, Km 25 (recepção 
do Macuco), e o Porto do Macuco.

Parque Nacional do Itatiaia (MG 
e RJ)

Concessão de uso para 
implementação de atividades do 
Uso Público

Concessão de uso para implementação de atividades tais como estacionamento, cobrança de 
ingressos, transporte interno, lanchonete, cafeteria, e loja de artesanatos e conveniências, 
além de demais serviços pertinentes à estas atividades.

Parque Nacional do Itatiaia (MG 
e RJ)

Concessão de uso para 
implementação de atividades do 
Uso Público

Concessão de uso para implementação de atividades do uso público na Parte Alta do Parque 
Nacional do Itatiaia, tais como cobrança de ingressos, camping e abrigo de montanha, além 
de demais serviços pertinentes à estas atividades.

Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos (RJ) Concessão para a Operação Concessão para a operação dos sistemas de cobrança e controle de ingressos, 

estacionamentos, campings, abrigos de montanha e transporte interno.

Parque Nacional Marinho dos 
Abrolhos Concessão (BA) Concessão de Uso Público Concessão de uso público dos serviços de atividades de apoio à visitação no Parque Nacional 

Marinho dos Abrolhos.

Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos (RJ)

Concessão para a Operação da 
Casa do Montanhista, Muro de 
Escalada, Arvorismo e Tirolesa

Concessão para a operação da Casa do Montanhista, Muro de Escalada, Arvorismo e 
Tirolesa.
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Das parcerias para a gestão das Unidades de Conservação objetivando o 
desenvolvimento e exploração sustentável, voltadas à operacionalização e 
gerência de atrativos turísticos das áreas, é tendente, no presente caso, a 
opção pelo mecanismo de Concessão de Uso (muito embora mostrem-se 
possíveis outros modelos, conforme explicado a seguir), tendo em vista o 
objetivo central destes contratos e a caracterização de seu objeto finalístico, 
que não corresponde ao conceito de transferência de serviços públicos, 
tampouco de empreendimento exploratório de recursos como madeira, mas 
de geração e otimização dos atrativos turísticos e de gestão das FLONAS.

Tem-se, a partir desta premissa, abertura a um leque de possibilidades que, 
conforme seu delineamento legislativo e regulamentar, mostram-se 
viáveis/desejáveis ou inviáveis/indesejáveis, considerando também a 
pluralidade de stakeholders atraídos em cada uma delas. Por exemplo, opções 
como a Parceria Público-Privada – que, como se verá adiante, mostra-se 
juridicamente possível, na modalidade de Concessão Administrativa –
atrairiam procedimento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas da União 
(TCU), por força da Instrução Normativa TCU n.º 52/2007 – adicionando 
complexidade e morosidade ao procedimento interno de preparação do 
projeto, porventura sem necessidade (em vista da elegibilidade de outros 
modelos, já adotados noutras ocasiões pelo ICMBio), conforme se verá a 
seguir.
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5.4. ALTERNATIVAS DE ESTRUTURAÇÃO JURÍDICA

Superadas as considerações preliminares, passamos a tratar das possíveis 
alternativas de estruturação jurídica, identificando e analisando os 
instrumentos jurídicos possivelmente aplicáveis ao Projeto, à luz de suas 
características e finalidades públicas. A adoção de um dos modelos de 
colaboração público-privada, devidamente estruturado e escolhido 
observando-se as características específicas das FLONAS, pode auxiliar o 
ICMBio na sua gestão, de modo a garantir o manejo (Ref.5), o uso sustentável 
(Ref.6), o turismo ecológico, bem como outras atividades que contribuam para 
a conservação da biodiversidade e a geração de benefícios econômicos e 
sociais.

(Ref.5) Manejo, de acordo com a Lei SNUC, é todo e qualquer procedimento que vise assegurar 
a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas.

(Ref.6) Uso sustentável, de acordo com a LEI SNUC, é a exploração do ambiente de maneira a 
garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 
economicamente viável.

Serão avaliados, no presente Estudo, os seguintes instrumentos jurídicos de 
parceria, potencialmente aplicáveis às UCs:

1) Autorização de Uso de Bem Público;

2) Permissão de Uso de Bem Público;

3) Concessão de Uso de Bem Público;

4) Concessão Florestal

5) Concessão Comum (de serviços públicos/de interesse público);

6) Parcerias Público-Privadas (Concessão Patrocinada e Concessão 
Administrativa);

7) Termo de Parceria com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
– OSCIP; e

8) Termo de Colaboração/Termo de Fomento/Acordo de Cooperação com 
Organização da Sociedade Civil – OSC.
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5.4.1. Autorização de Uso de Bem Público

A autorização de uso de bem público (“Autorização”) consiste em ato 
unilateral, discricionário e precário, pelo qual a Administração consente com a 
prática de determinada atividade individual, incidente sobre um bem público, 
permitindo ao particular a sua ocupação temporária. As autorizações de uso 
de bem público têm fundamento no artigo 21, inciso XI da Constituição 
Federal, dispensam lei autorizativa e licitação para a sua concretização, sendo 
neste sentido bastante céleres quando comparadas a outros modelos de 
interação público-privada.

Não há forma nem requisitos especiais para sua efetivação, contemplam (em 
regra) objetos de menor relevância para a Administração e podem ser 
realizadas por prazo indeterminado, podendo, neste caso, ser revogadas a 
qualquer tempo, sem que assista qualquer direito indenizatório ao 
Autorizatário.

Por meio deste modelo, cada uma das Atividades a serem executadas nas 
FLONAS seria objeto de um instrumento individual de autorização, formato 
este que – frise-se – não garantirá ao privado exclusividade na execução de 
suas atividades. Considerando a gama de atividades de uso público  
identificadas a serem realizadas nas FLONAS (sendo essas atividades de uso 
público as que não envolvem o manejo de recursos madeireiros e não 
madeireiros extraídos diretamente das FLONAS, adiante classificadas como 
“Atividades de Uso Público”), a Autorização pode dificultar ou até mesmo 
inviabilizar a execução das atividades que exijam a realização de investimentos 
de maior monta, como, por exemplo, no caso de construção de estruturas 
para hospedagem, investimento em infraestrutura de lojas de souvenires e 
restaurantes, e em infraestrutura para desenvolvimentos de atrativos como

pesca, uma vez que tais atividades (i) exigem determinado tempo para que o 
privado possa amortizar e remunerar os gastos em que incorreu, além de 
estabilidade jurídica (que não se tem num modelo de autorização revogável a 
qualquer tempo), e (ii) podem depender da receita de outras atividades para 
amortização dos gastos, o que ficaria prejudicado com a não concentração dos 
serviços num mesmo negócio jurídico.

Neste sentido, a pulverização das Atividades de Uso Público dentro das 
FLONAS para mais de um ente privado acaba não só por dificultar a 
amortização e remuneração das Atividades que exigem maior investimento, 
como também limitam a possibilidade de interação estratégica entre as 
Atividades, obstando a concepção e estímulo a uma “solução integrada” de 
gestão e serviços aos visitantes. Com isso, o potencial de visitação turística das 
FLONAS pode diminuir, e a capacidade de adaptação às necessidades tanto do 
mercado quanto das próprias FLONAS fica prejudicada, com impacto ao 
interesse público tutelado pelo Instituto.

Além disso, a pulverização das Atividades de Uso Público também dificulta a 
fiscalização por parte da Administração, que terá que interagir com cada um 
dos entes privados, por meio de vários instrumentos de Autorização, e 
fiscalizá-los individualmente, trazendo custos de transação e fiscalização 
elevados.

Sob a outra perspectiva das Autorizações, as atividades de manejo de 
recursos madeireiros e não madeireiros extraídos diretamente das FLONAS 
(como por exemplo o manejo de madeira proveniente de árvores caídas e o 
manejo do pinhão e da erva mate, adiante classificadas como “Atividades de 
Manejo”) são atividades que não necessariamente precisam estar no mesmo 
pacote que as Atividades de Uso Público e que também não precisam estar 
concentradas nas mãos de um único concessionário. 
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Além disso, as Atividades de Manejo, se tratadas de maneira individualizada, 
permitindo que elas sejam executadas sem que os seus interessados sejam 
obrigados a se responsabilizar pela realização de outras atividades ou pela 
realização de investimentos consideráveis, apresentam potencial de atrair a 
participação da sociedade civil e do terceiro setor.

Em resumo, o modelo de Autorização, apesar de não se mostrar o mais 
adequado quando consideradas as Atividades de Uso Público, também pode 
ser enxergado como uma solução para (i) a realização das Atividades de 
Manejo dentro das FLONAS e (ii) a viabilização da participação da sociedade 
civil e do terceiro setor. Neste sentido, as Atividades de Uso Público poderiam 
fazer parte de um pacote a ser submetido a algum dos regimes jurídicos a 
serem expostos mais adiante, enquanto as Atividades de Manejo poderiam ser 
realizadas por meio de Autorização.

5.4.2. Permissão de Uso de Bem Público

Já a permissão de uso de bem público consiste em instrumento jurídico 
unilateral, que viabiliza a transferência, usualmente outorgada com 
exclusividade, do uso de bem público, conforme a conveniência e 
oportunidade da Administração, nas hipóteses em que a concessão de uso, por 
qualquer motivo, não seja conveniente, notadamente em razão de sua 
estabilidade (necessidade de se cumprir o prazo acordado com o particular 
e/ou indenizar as benfeitoras realizadas no bem cedido e não remuneradas no 
prazo do ajuste).

Com efeito, a permissão de uso é menos estável, em razão de sua 
unilateralidade e menor proteção ao interessado em explorar 
economicamente o bem.

Estes fatores, assim, têm o condão de, potencialmente, afastar o interesse de 
players privados que, apesar da exclusividade que terão na exploração das 
Atividades, não gozarão da mesma estabilidade verificada, por exemplo, no 
modelo de concessão de uso de bem público. Com a ausência de players 
interessados, tende-se à diminuição dos concorrentes na Licitação, obstando a 
consecução das melhores propostas pelo ICMBio.

5.4.3. Concessão de Uso de Bem Público

A concessão de uso de bem público, por sua vez, consiste em contrato 
administrativo celebrado entre poder público e particular, precedido de 
licitação, por meio do qual a Administração transfere o uso de bem seu a 
interessado em sua exploração, com os eventuais encargos fixados no 
Contrato, e sob as condições ali delimitadas.

Deve ser celebrada por prazo determinado, com prazo (i) compatível com a 
amortização e remuneração dos investimentos e despesas operacionais a 
serem realizados e incorridos pelo particular e (ii) limitado a 120 (cento e 
vinte) meses, pelos motivos apontados e melhor descritos no item 4.2.3 
acima.

Presta-se, em linhas gerais, a viabilizar a exploração econômica, pelo 
contratado, de algum serviço de utilidade, tal como uma lanchonete ou um 
restaurante para atendimento aos usuários do espaço público, 
proporcionando comodidade e, com isto, otimizando a experiência da visita ao 
bem público.

Por ser ato bilateral de natureza contratual, possui maior estabilidade do que 
a autorização e a permissão de uso de bem público.
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Em se tratando da utilização exclusiva do bem público por um único ente 
privado, este modelo de parceria permite que o privado detenha a segurança 
da exploração exclusiva de todo o potencial econômico das FLONAS, 
garantindo que possa amortizar e remunerar os seus dispêndios por meio da 
exploração de todas as Atividades (ingressos, transporte, estacionamento e 
gestão de atrativos turísticos, como trilhas, alojamento e ciclismo).

Como asseverado acima, estão em andamento licitações para concessão de 
uso para exploração de atividades turísticas em duas UCs, quais sejam, o 
Parque Nacional do Pau-Brasil e o Parque Nacional de Brasília, sendo este, 
portanto, um modelo já eleito e julgado adequado pelo próprio ICMBio para 
Atividades análogas àquelas que se pretende transferir ao privado, na Parceria 
Ambiental Público-Privada ora estudada.

Neste sentido, pode-se afirmar que a concentração das Atividades nas mãos 
de um único ente privado beneficiará a gestão das FLONAS, sendo o modelo 
de Concessão de Uso interessante alternativa.

5.4.4. Concessão Florestal

A concessão florestal – modelo específico disciplinado pela Lei de Gestão das 
Florestas Públicas – consiste em contrato administrativo, celebrado entre 
poder público e particular, em consórcio ou não, previamente autorizado por 
ato do poder concedente, por meio do qual a Administração transfere, 
mediante licitação, o direito para particular de praticar manejo florestal 
sustentável para exploração, por sua conta e risco e por prazo, de produtos e
serviços em uma unidade de manejo (Ref.7).

Em contrapartida à concessão deste direito exploratório, os concessionários 
deverão pagar ao concedente determinado valor de outorga, a ser definido 
em função da proposta de preço apresentada durante o processo de licitação.

Este modelo de parceria, como dito acima, encontra fundamento e disciplina 
na Lei de Gestão das Florestas Públicas, a qual determina todos os passos e 
requisitos para que se concretize a parceria, desde o levantamento das áreas 
passíveis de concessão até a elaboração do edital e licitação do projeto.

Em atenção à Lei de Gestão das Florestas Públicas e o Decreto que a regula, 
são elegíveis para a realização de concessão florestal apenas as unidades de 
manejo das Florestas Nacionais que estejam previstas no Plano Anual de 
Outorga Florestal (“PAOF”) (Ref.8), o qual deverá conter a descrição de todas as 
florestas públicas a serem submetidas a processos de concessão florestal no 
ano em que vigorar. Em cumprimento à Lei de Gestão de Florestas Públicas, o 
PAOF, via de regra, apresenta a manifestação formal da Secretaria do 
Patrimônio da União (SPU), requisito para inclusão de unidades de manejo de 
Florestas Nacionais no PAOF. 

(Ref.7) De acordo com a Lei de Gestão de Florestas Públicas, unidade de manejo é o perímetro 
definido a partir de critérios técnicos, socioculturais, econômicos e ambientais, localizado em 
florestas públicas, objeto de um Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, podendo conter 
áreas degradadas para fins de recuperação por meio de plantios florestais. As unidades de 
manejo são criadas levando-se em consideração o plano de manejo da respectiva Floresta 
Pública.

(Ref.8) PAOF é o instrumento de planejamento das ações da União voltadas à produção 
florestal sustentável por meio da concessão de Florestas Públicas Federais, naturais ou 
plantadas, para a exploração de recursos madeireiros, não madeireiros e serviços.
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No âmbito federal, o PAOF é elaborado e proposto pelo Serviço Florestal 
Brasileiro e definido e aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente, 
obedecendo aos dispositivos legais e formais de consultas aos órgãos e 
entidades de governo, dentre eles o ICMBio.

Cada unidade de manejo deverá ser objeto de um Plano de Manejo Florestal 
Sustentável (“PMFS”) (Ref.9) a ser elaborado pelo concessionário e aprovado 
pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (“SISNAMA”). 
O PMFS deverá orientar a exploração de cada unidade de manejo, sendo que 
o início das operações dentro de uma unidade de manejo é condicionado à 
aprovação do PMFS pelo órgão competente do SISNAMA e a obtenção da 
licença de operação pelo concessionário. 

Em suma, as Florestas Nacionais devem possuir um plano de manejo, e este 
plano de manejo servirá como diretriz para a eventual determinação de 
unidades de manejo dentro delas. A realização de atividades de manejo de 
produtos madeireiros e não-madeireiros provenientes das unidades de 
manejo, incluindo também a prestação de serviços, requerem um PMFS que 
as regule, e tais atividades, em conjunto com as unidades de manejo, poderão 
ser objeto de concessão florestal, desde que as respectivas unidades de 
manejo estejam previstas no PAOF do ano corrente.

(Ref.9) O PMFS, em atenção ao Decreto nº 5.975/2006, é o documento técnico básico que 
contém as diretrizes e procedimentos para a administração da floresta, visando a obtenção de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais, observada a definição de manejo florestal 
sustentável, prevista no art. 3o, inciso VI, da Lei de Gestão de Florestas Públicas. O manejo 
florestal sustentável, em atenção ao referido dispositivo legal, é a administração da floresta 
para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos 
de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou 
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e 
subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza 
florestal

Neste sentindo, para que o modelo de concessão florestal possa ser adotado 
para as FLONAS, no presente projeto (assumindo sua aplicabilidade), mostra-
se necessário que (i) a realização das Atividades esteja inserida em unidade de 
manejo dentro das FLONAS, e (ii) haja precisão no PAOF para que as FLONAS 
possam ser objeto de concessão florestal, lembrando que o futuro 
concessionário deverá apresentar PMFS regulando as atividades que serão 
realizadas.

Ademais, tem-se que, nos termos do art. 35 da lei, o prazo dos contratos de 
concessão florestal deverá ser estabelecido de acordo com o ciclo de colheita 
ou exploração, considerando o produto ou grupo de produtos com ciclo mais 
longo incluído no objeto da concessão, podendo ser fixado prazo equivalente 
a, no mínimo, um ciclo e, no máximo, 40 (quarenta) anos. Ainda, o prazo dos 
contratos de concessão exclusivos para exploração de serviços florestais 
deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 20 (vinte) anos.

Importante destacar que o modelo de concessão florestal é apenas uma 
possibilidade de aliança público-privada aplicável às Florestas Nacionais, não 
sendo modelo obrigatório em vista das características expostas no Termo de 
Referência que orientou os presentes Estudos, podendo ser adotados outros 
modelos de parceria – como, por exemplo, a Concessão de Uso acima 
disciplinada –, mesmo que as Atividades estejam compreendidas dentro de 
uma unidade de manejo, desde que exista a Autorização a que se refere o 
item 4.2.2 acima.



PROJETO PARCERIAS AMBIENTAIS PÚBLICO-PRIVADAS
FLORESTA NACIONAL DE CANELA E DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

85

5.4.5. Concessão Comum

A concessão comum, regida pela Lei Federal nº 8.987/95 e demais legislação 
correlata, consiste no contrato pelo qual um determinado ente da federação 
delega a uma pessoa jurídica de direito privado ou, então, a um consórcio 
deempresas, a execução remunerada de serviços públicos, para que o 
eventual concessionário os explore por sua conta e risco, por prazo e 
condições contratualmente determinadas.

A concessão comum tem como fundamento legal o artigo 175 da Constituição 
Federal, que atribui ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o 
regime de concessão ou permissão, a prestação de serviços públicos.

O dispositivo constitucional deixa claro que a concessão comum corresponde à 
delegação da execução de serviço cuja incumbência original é do Poder 
Público.

A lei prevê duas modalidades de concessão, a saber: a concessão de serviços 
públicos e a concessão de serviços públicos precedida da execução de obra 
pública. Na primeira modalidade de contratação, são delegados apenas os 
serviços públicos relacionados a uma infraestrutura já existente. Na segunda 
modalidade, além da delegação dos serviços, atribui-se ao concessionário a 
obrigação de realização de investimentos, os quais devem ser amortizados 
mediante a exploração do serviço ou da obra por um prazo determinado.

Ambas as formas de contratação encontram guarida no artigo 2.º, inciso II e 
III, da Lei Federal nº 8.987/95, que assim determina:

“Art. 2.º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita 
pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e 
por prazo determinado;

III - concessão de serviço público precedida da execução de obra 
pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação 
ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada 
pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de 
forma que o investimento da concessionária seja remunerado e 
amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo 
determinado. (...).” (Grifos nossos)

Assim, fica clara a possibilidade de contratação de empresas privadas para a 
prestação de serviços públicos, ainda que haja a necessidade de execução de 
obra precedente para viabilizar referida prestação. A obra em tela deve ser 
integralmente realizada pela(s) empresa(s) contratada(s), sendo-lhe(s) 
assegurada a exploração dos serviços inerentes, de tal forma que o privado 
possa arcar com os custos operacionais e, consequentemente, obter a 
amortização dos investimentos e a geração de resultado econômico com a 
exploração da concessão.

Um dos conceitos centrais da concessão instituída e regulamentada pela Lei 
Federal nº 8.987/95 está justamente na expressão “serviços públicos”. 
Referido conceito não se encontra definido na lei, mas, sim, no bojo da 
interpretação da própria legislação. 
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Para tanto, vale citar a definição do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello 
sobre o assunto:

“Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou
comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral,
mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume
como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe
faça às vezes, sob um regime de Direito Público.” (Ref.10)

Da definição acima, adotada também por outros doutrinadores, depreende-se
que a noção de “serviço público” é composta por dois principais elementos: (i)
prestação de utilidade ou comodidade fruível singularmente pelos
administrados; e (ii) prestação em regime de Direito Público.

Em outras palavras, para que um serviço seja considerado “público”, é
necessário que este (i) represente uma utilidade ou comodidade para o
cidadão, (ii) seja definido por meio de lei, e (iii) seja passível de
individualização (situação esta que permite a cobrança de tarifas). Mais além
do que isso, o serviço público caracteriza um serviço de execução obrigatória
pelo Estado (ou por ente que por ele faça as vezes) e essencial para a
comunidade.

As atividades-chave que estão sendo vislumbradas no presente Estudo para a
Parceria Ambiental Público-Privada pretendida, como, por exemplo, o apoio à
visitação, serviços de hospedagem e restaurante e atividades de turismo
ecológico, não apresentam em si a essencialidade que se observa como
requisito para caracterização de serviços públicos.

(Ref.10) MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, Malheiros
Editores, 2009, p. 634.

Podemos compreendê-las como atividades de interesse público, visto que
contribuem, ainda que de maneira indireta, a outras atividades essenciais e
obrigatórias, como promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente
(Ref.11). Classificá-las como serviços públicos, no entanto, pode ser considerado
tecnicamente impreciso, eis que não são de execução obrigatória pelo Estado,
sendo “orientadas”/delimitadas pelos instrumentos de planejamento de
exploração acima referidos.

Considerando a aparente dissonância entre o conceito de serviço público e as
atividades pretendidas nas FLONAS, o modelo de concessão comum não
parece consistir no ideal para a consecução dos objetivos esperados neste
Estudo.

5.4.6. Concessão Patrocinada

A concessão patrocinada é uma das formas existentes de Parceria Público-
Privada (PPP) e se encontra regida pela Lei Federal nº 11.079/04 (“Lei das
PPPs”) e leis correlatas.

A concessão patrocinada consiste em contratação que, conforme a própria
denominação sugere, depende de subsídio financeiro, por parte da
Administração Pública, em relação à parte do serviço a ser prestado e/ou da
obra pública a ser executada, cabendo ao particular arcar com o restante dos
custos, mediante a cobrança de tarifa dos usuários dos serviços/obras.

É o que ocorre, por exemplo, em um contrato de concessão rodoviária, em
que o pedágio não é suficiente para cobrir os custos e a amortização dos
investimentos despendidos pelo concessionário.

(Ref.11) Em atenção ao artigo 225, §1º, inciso VI da Constituição Federal de 1988.
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A concessão patrocinada, cujo fundamento legal decorre do art. 175, da 
Constituição Federal, encontra-se definida no artigo 2º, § 1º, da Lei das PPPs, 
que assim dispõe:

“Art. 2º - Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

§ 1.º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de 
obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

(...).” (Grifos nossos)

Aplicam-se à concessão patrocinada, subsidiariamente, as disposições da Lei 
Federal nº 8.987 e leis correlatas, dentre as quais avulta em importância a Lei 
Federal nº 9.074/95 (conforme art. 3.º, §1.º da Lei das PPPs).

Tal qual ocorre na concessão comum, um dos conceitos centrais da concessão 
patrocinada está justamente na expressão “serviços públicos”.

Além disso, para a caracterização de uma PPP patrocinada, é imprescindível 
que os investimentos para a execução das obras ou serviços públicos não 
sejam financiáveis exclusivamente por meio da cobrança de tarifas dos 
usuários, haja vista a necessidade de envolvimento de contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

Nas concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 
remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública, a Lei 
Federal n.º 11.079/04 traz como requisito prévio à licitação a necessidade de 
obtenção de autorização legislativa específica para a contratação.

Além da necessidade de contraprestação pecuniária por parte do Poder 
Concedente, bem assim da observância do prazo e dos valores mínimos de 
contratação, as Parcerias Público-Privadas afastam-se da concessão comum na 
medida em que o parceiro privado não presta o serviço ou executa a obra 
pública por sua conta e risco, havendo uma repartição objetiva dos riscos com 
a Administração Pública.

As PPPs devem ser contratadas por prazo compatível com a amortização dos 
investimentos previstos, sendo que o seu termo mínimo de vigência será de 
cinco anos, e o prazo máximo da contratação não poderá ser superior a 120 
meses, em atenção à Lei de Gestão de Florestas Públicas.

O valor mínimo do contrato, nos termos da Lei de PPPs, deve ser de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de Reais), vedando-se a contratação de PPP que 
tenha por objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e a 
instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.

Considerando o vulto dos investimentos necessários à implantação de uma 
Parceria Público-Privada, a Lei das PPPs previu, além das garantias de 
execução do contrato pelo parceiro privado, um forte mecanismo de garantias 
a serem prestadas pelo parceiro público, incluindo a possibilidade de (i)
vinculação de receitas em garantia pela Administração Pública; (ii) instituição 
ou utilização de fundos especiais previstos em lei; (iii) contratação de seguro-
garantia de entidades não controladas pelo Poder Público; (iv) prestação de 
garantias por organismos internacionais ou instituições financeiras não 
controladas pelo Poder Público; (v) prestação de garantias por fundo 
garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; bem como (vi) 
outros mecanismos admitidos em lei, tudo com vistas a assegurar a solidez 
financeira e atratividade do projeto.
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Com base no exposto, e principalmente no que se refere (i) à caracterização 
dos serviços públicos e (ii) o valor mínimo do contrato admitido, considerando 
a não necessidade de investimentos tão vultuosos, o modelo de concessão 
patrocinada também não se mostra indicado para consecução dos objetivos 
pretendidos neste Estudo, pelas razões acima apontadas.

5.4.7. Concessão Administrativa

A concessão administrativa, igualmente regida pela Lei de PPPs, consiste no 
modelo em que a Administração Pública é a usuária direta ou indireta do 
serviço público ou de interesse público delegado, ainda que o contrato 
envolva a execução de obra ou o fornecimento e a instalação de bens. 

A conceituação da concessão administrativa vem expressa no artigo 2º, § 2º, 
da Lei de PPPs, que assim dispõe:

“Art. 2ª - Parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

(...)

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de 
que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda 
que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

(...).” (Grifos nossos)

À Concessão Administrativa aplica-se, adicionalmente, a Lei Federal das PPPs, 
as normas veiculadas pelos artigos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 
8.987/95, e pelo art. 31 da Lei Federal nº 9.074/95 (conforme art. 3.º, §2º da 
Lei Federal das PPPs).

Em linhas gerais, a concessão administrativa distingue-se da concessão comum

e da concessão patrocinada na medida em que não tem como finalidade a  
prestação de um serviço público, mas sim de um serviço de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, o qual não será 
passível de cobrança de tarifa (serviço de interesse público). 

Desta forma, a remuneração do privado será composta integralmente por 
uma contraprestação paga pelo parceiro público, sendo permitido eventual 
complemento por meio de receitas acessórias.

A Concessão, enquanto modalidade de PPP, deve ser estruturada de modo 
que seu prazo seja compatível com a amortização dos investimentos e 
remuneração do parceiro privado, sendo que seu termo mínimo de vigência é 
de cinco anos, e seu prazo máximo não poderá ser superior a 120 (cento e 
vinte) meses, em atenção à Lei de Gestão de Florestas Públicas.

Também se faz necessário que a contratação apresente valor mínimo de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de Reais), sendo vedada a celebração de 
contrato que tenha por objeto único o fornecimento de mão de obra, o 
fornecimento e a instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.

Em suma, além de ser viável a repartição objetiva de riscos com o parceiro 
privado para implantação do projeto, a adoção da concessão administrativa 
traz como vantagem, dentre outras, a possibilidade de redução dos custos da 
Administração Pública com a aplicação de investimentos vultosos em 
infraestrutura e serviços de que esta seja usuária direta ou indireta, 
permitindo-se uma gestão mais eficiente, pelo concessionário, em áreas de 
atuação estatal pouco atrativas.

A utilização deste modelo só seria adequada/admissível na hipótese dos 
investimentos a serem realizados nas FLONAS atingirem o valor mínimo do 
contrato definido por lei (R$ 20.000.000,00), o que não se mostra ainda certo, 
no atual estágio dos Estudos. 
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Como se espera – a depender das conclusões dos demais Estudos – que as 
PAPPs das FLONAS sejam autossustentáveis, a utilização deste modelo 
também não se mostraria o mais indicado. Adicionalmente, deve-se apontar 
que a tramitação de uma PPP federal traria, em estágio de estruturação, 
complexidades e prováveis morosidades que não se mostram desejáveis no 
presente Projeto, quando considerada a possibilidade jurídica de adoção da 
Concessão de Uso, referida no Item 4.4.3.

5.4.8. Termo de Parceria com OSCIP 

O Decreto nº 4.340/2002 prevê, expressamente, a possibilidade de gestão 
compartilhada de Unidades de Conservação com as OSCIP – Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público – que tenham como finalidade 
institucional a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, 
visando contribuir para uma gestão eficiente, eficaz e efetiva das UC.

Além da gestão compartilhada, as OSCIPs podem auxiliar na elaboração do 
Plano de Manejo, contribuindo para seleção do escopo de atividades a serem 
desempenhadas na Unidade de Conservação.

O Termo de Parceria consiste no instrumento pelo qual se formaliza tal 
relação, a qual deve prever em escopo as atividades a serem desempenhadas 
pela Organização em atenção ao Plano de Manejo das Unidades de 
Conservação.

Dentre as atividades passíveis de compartilhamento, encontra-se o turismo 
sustentável.

“Art. 21.  A gestão compartilhada de unidade de conservação por OSCIP 
é regulada por termo de parceria firmado com o órgão executor, nos 
termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999.”

[...]

Art. 25.  É passível de autorização a exploração de produtos, sub-
produtos ou serviços inerentes às unidades de conservação, de acordo 
com os objetivos de cada categoria de unidade.

Parágrafo único.  Para os fins deste Decreto, entende-se por 
produtos, sub-produtos ou serviços inerentes à unidade de conservação: 

I - aqueles destinados a dar suporte físico e logístico à sua 
administração e à implementação das atividades de uso comum do 
público, tais como visitação, recreação e turismo” (Decreto nº 
4.340/2002) (Grifos nossos)

A transferência de atribuições para a OSCIP permite que o órgão público 
concentre-se em funções-chave para assegurar a gestão das áreas protegidas, 
como a aprovação dos planos de manejo, a formulação e aprovação de 
políticas públicas de conservação e uso sustentável dos recursos naturais e a 
fiscalização de todas as demais atividades inerentes ao titular do poder de 
polícia.

O modelo permite uma captação de fundos de forma mais fluida e eficaz para 
a gestão de áreas protegidas, assim como o retroinvestimento de recursos 
gerados nas próprias unidades de conservação, além de permitir uma forma 
transparente de desembolso de recursos. Compartilhar a responsabilidade de 
manejo é também uma forma de aproveitar a expertise técnica diversificada e 
as capacidades institucionais oferecidas por muitas organizações não-
governamentais.
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Atualmente tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 4573/2004, 
disciplinando detalhadamente a cogestão das Unidades de Conservação entre 
o Poder Público e as OSCIPs.

Sua utilização, no âmbito do Projeto, mostra-se possível, porém com 
delineamentos que não necessariamente representam os mais adequados 
para as finalidades precípuas do Projeto – como ocorre, por exemplo, no caso 
das Concessões de Uso.

5.4.9. Termo de Colaboração/Termo de Fomento/Acordo de Cooperação 
com Organização da Sociedade Civil – OSC 

O marco legal das Organizações da Sociedade Civil – OSCs é Lei Federal nº 
9.637/1998, que as qualifica como pessoas jurídicas de direito privado sem 
fins lucrativos, em funcionamento há, no mínimo, três anos, cujas atividades 
sejam relativas a promoção do ensino, da pesquisa científica, do 
desenvolvimento tecnológico, da proteção e preservação do meio ambiente, 
da cultura e da saúde.

Por sua vez, a Lei Federal nº 13.019/14 estabelece como possível a parceria 
entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil, amparando tal 
relação em três instrumentos jurídicos elegíveis: o Termo de Colaboração, 
Termo de Fomento e Acordo de Cooperação. Os dois primeiros envolvem 
transferência de recursos financeiros, enquanto o último não.

Para tanto, os instrumentos jurídicos devem conter um Plano de Trabalho, o 
qual descreve o objeto da parceria, contendo a descrição das atividades ou 
projetos a serem desenvolvidos e metas a serem atingidas.

Sua utilização, no âmbito do Projeto, mostra-se possível, porém com 
delineamentos que não necessariamente representam os mais adequados 
para as finalidades precípuas do Projeto – como ocorre, por exemplo, no caso 
das Concessões de Uso. 
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5.5. DA ANÁLISE JURÍDICA À PROPOSTA

Preliminarmente, e independentemente do modelo jurídico a ser adotado, uma
primeira análise dos planos de manejo de ambas as FLONAS demonstra que,
para consecução dos interesses perseguidos pelo ICMBio no presente Estudo,
ambos os planos de manejo deverão ser revistos e ajustados, de maneira que
todas as Atividades (tanto as Atividades de Uso Público como as Atividades de
Manejo) estejam neles previstas.

Conforme apresentado no item 4.2.1 deste Estudo, é imprescindível que haja
previsão expressa no plano de manejo das FLONAS permitindo e regulando as
Atividades. Contudo, ambos os planos de manejo são demasiadamente antigos
e não refletem as Atividades completamente, o que por si só já constituiria
óbice ao projeto.

Consecutivamente, considerando os modelos apresentados acima, os
apontamentos feitos a respeito de cada um deles, bem como as características
econômico-financeiras das FLONAS e o rol de atividades que se pretende
realizar nelas, entendemos como sendo mais adequado, (i) para a realização
das Atividades de Uso Público, o modelo de Concessão de Uso de Bem Público
apontado no item 4.4.3 acima, e (ii) para a realização das Atividades de
Manejo, o modelo de Autorização apontado no item 4.4.1 acima. Ambos os
cenários deverão respeitar o prazo máximo de vigência de 120 (cento e vinte
meses), em atenção o exposto no item 4.3.2 deste Estudo.

No caso específico das Atividades de Uso Público, caso o montante dos
investimentos a serem realizados para o atendimento do nível de serviço
desejado pelo ICMBio para o Projeto não seja passível de ser amortizado pelo
concessionário privado no prazo de 120 (cento e vinte) meses, poder-se-á
estudar a adoção do modelo de concessão florestal acima descrito,

por permitir a contratação de serviços florestais (turismo e outras ações ou
benefícios decorrentes do manejo e conservação da floresta, não
caracterizados como produtos florestais) por prazo de até 20 (vinte) anos.

Desta forma, por meio da Concessão de Uso de Bem Público, as Atividades de
Uso Público serão concentradas nas mãos de um único concessionário, fator
este que facilitará, idealmente, a fiscalização por parte do ICMBio.

Além disso, o modelo também se mostra, prima facie, atrativo à iniciativa
privada (ensejando a proposição de mais e melhores propostas nos
procedimentos de Licitação, e proporcionando a absorção dos ganhos pelo
ICMBio), que gozará da estabilidade de um ato bilateral formalizado por meio
de um contrato e da segurança para amortização e remuneração dos seus
dispêndios, tudo isso em um modelo já experimentado e julgado adequado
pelo ICMBio (casos do Parque Pau-Brasil e Brasília, referidos acima).

Poderão ser estabelecidas, ainda, no âmbito do modelo de Concessão de Uso
de Bem Público, atividades de cunho obrigatório a serem realizadas pelo
concessionário e outras atividades não obrigatórias, porém pré-autorizadas,
cujo critério para ativação poderá ser definido, por exemplo, em razão da
demanda observada nas FLONAS. Conforme apontado neste Estudo, tanto as
atividades obrigatórias como as atividades não obrigatórias deverão estar
previstas no plano de manejo.

A Autorização, por outro lado, demonstra ser um modelo adequado para as
Atividades de Manejo de âmbito cultural ou gastronômico, vez que seu
tratamento individualizado (que decorre do próprio formato do regime de
Autorização) e sua separação do pacote das Atividades de Uso Público tem o
condão de viabilizar e atrair a participação da sociedade civil e do terceiro
setor, que não estariam incumbidos da obrigação de gerir as demais atividades
verificadas nas FLONAS, tampouco de realizar grandes investimentos.
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Frente às analises e propostas apresentadas, destacam-se a seguir as 
premissas que devem ser confirmadas para a continuidade do estudo:

• Confirmar as atividades propostas para cada Flona, tidas como obrigatórias 
e opcionais;

• Verificar as premissas utilizadas no modelo financeiro, tais como demanda, 
custos, receitas e resultados;

• Avaliar e aferir qual o melhor caminho a seguir no estudo, do ponto de 
vista econômico-financeiro e jurídico, no que toca prazos de contrato e 
modelos de parceria.

6. CONCLUSÃO
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