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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
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Órgão: Ministério do Meio Ambiente/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

PORTARIA Nº 214, DE 25 DE MARÇO DE 2021

Altera parte das Normas Gerais de manejo do PNSC, Normas

das Zonas Intangível, Primitiva, Descrição de novas áreas das

Zonas de Uso Extensivo, de Uso Intensivo, Recuperação e Uso

Especial, normas da Zona de Uso Especial, alterações das Áreas

Estratégicas Interna Torre dos Currais, Retiro de Pedras, Portaria

São Roque de Minas, Centro de Visitantes, Casca D'Anta Parte

Baixam Torre de Observação Serra Brava, Torre de observação

do Bentinho, Centro de Pesquisa Casa dos Cândidos, Cachoeira

do Rolinhos, exclui a Área Estratégia Interna Mineração de

Caulim, acrescenta nova Área Estratégica Interna Cachoeira do

Fundão e refina os limites da Zona de Amortecimento do

Parque e do Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da

Canastra (Processos n° 02128.013377/2016-93 e

02128.001974/2018-37).

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, no uso

das competências atribuídas pelo artigo 24 do Decreto nº. 10.234, de 11 de fevereiro de 2020, e pela

Portaria nº 451 de 21 de setembro de 2020/Casa Civil, publicada no Diário Oficial da União de 22 de

setembro de 2020;

Considerando o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000, que instituiu o Sistema

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e o Decreto n° 4.340, de 22 de agosto de 2002, que o

regulamenta;

Considerando o Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra, aprovado pela

Portaria n°10, em 2005;

Considerando o disposto nos processos n° 02128.013377/2016-93 e 02128.001974/2018-37;

resolve:

Art. 1º Efetuar alterações pontuais no Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra.

Parágrafo único: Serão realizadas alterações pontuais nas Normas Gerais de manejo, Normas

das Zonas Intangível, Primitiva e de Uso Especial, Áreas Estratégicas Internas: Torre dos Currais, Retiro de

Pedras, Portaria São Roque de Minas, Centro de Visitantes, Casca D'Anta Parte Baixam Torre de Observação

Serra Brava, Torre de observação do Bentinho, Centro de Pesquisa Casa dos Cândidos, Cachoeira do

Rolinhos e acrescentar nova Área Estratégica Interna Cachoeira do Fundão, além da descrição de novas

áreas das Zonas de Uso Extensivo, de Uso Intensivo, Recuperação e Uso Especial e refinamento dos limites

zoneamento interno e da Zona de Amortecimento.

Art. 2º O zoneamento do Parque Nacional da Serra da Canastra passa a valer como indicado na

versão do Plano de Manejo onde consta a revisão pontual.

§ 1 º: A descrição das novas áreas das Zonas de Uso Extensivo, de Uso Intensivo, Recuperação e

Uso Especial constam na revisão pontual.

§ 2º: Os ajustes nos limites da Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra da Canastra

constam na revisão pontual.

Art. 3º Alterar a Norma da Zona Intangível, onde se lê "As atividades humanas serão limitadas à

pesquisa, ao monitoramento e à fiscalização, exercidas somente em casos especiais"; altere-se para "As

atividades humanas serão limitadas à pesquisa, ao monitoramento, à fiscalização e ao manejo integrado do

fogo, exercidas somente em casos especiais.".
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Art. 4º Alterar as normas da Zona de Uso Especial, onde se lê "Esta zona é destinada a conter a

sede da Unidade e a centralização dos serviços da mesma, não comportando visitação." altere-se para

"Esta zona é destinada a conter a sede da Unidade, a centralização dos serviços da mesma e as estruturas

de apoio e operacionalização de ações de prevenção e combate a incêndios florestais, com visitação

restrita e pernoite com infraestrutura rústica em áreas autorizadas pela administração.";

Art. 5 º Alterar a normas Gerais de Manejo do PNSC na forma descrita abaixo:

I - Incluir as seguintes previsões no campo "Uso Público" referente às Normas Gerais de Manejo

do PNSC (item 4.6.1): Os veículos poderão transitar em estradas regularmente abertas à visitação, sendo

vedada a abertura de trilhas e a prática de off-road; Os veículos que transitam no interior da área

regularizada do Parque devem seguir as normas de trânsito do DENATRAN; É vedado o trânsito de

veículos de visitantes com pneus OTR (off-the-road), agrícola ou similares e/ou de veículos não

emplacáveis; O uso de drone não é permitido, salvo em casos de autorização do órgão gestor do Parque

para captação e uso imagens para fins culturais e ou comerciais, e pesquisa científica, seguindo-se as

orientações e regulamentos da ANAC; O credenciamento de condutores de visitantes e veículos e demais

serviços passíveis de autorização de uso serão regulamentos por instrumento legal específico; A

realização de eventos esportivos na área regularizada e não regularizada depende de prévia autorização

do órgão gestor do Parque, sem prejuízo, onde couber, da autorização dos proprietários.";

II - No campo referente "Uso Público", (item 4.6.1) onde se lê "O Parque será fechado à visitação

pública às segundas-feiras, exceto quando este dia for feriado." altere-se para "O órgão gestor do Parque

poderá definir dia da semana fixo para fechamento à visitação pública, exceto quando este dia for feriado.".

III - No campo referente "Administração", (item 4.6.1) onde se lê "A venda e o consumo de bebida

alcoólica, bem como o uso de aparelhos sonoros (coletivos), o acendimento de fogueiras e a realização de

churrascos na área do Parque, não são permitidas" altere-se para "O comércio e consumo de alimentos e

bebidas, bem como o uso de aparelhos sonoros (coletivos), assim como a ingestão de bebidas alcoólicas,

será permitido nas áreas de visitação na UC, em locais pré-definidos, conforme planejamentos específicos,

previamente autorizados pela administração da UC.

IV - Incluir em "Administração", (item 4.6.1): "As fogueiras e churrasqueiras são permitidas, no

contexto da visitação, em atividades coletivas e locais fixos, sendo elas, preferencialmente, de uso coletivo

e em áreas previamente definidas pela administração da UC ou por planejamento específico, previamente

autorizados pela administração da UC."

Art. 6 º Promover alterações nos campos "Resultados Esperados, "Atividades, sub-atividades e

normas" referentes à AEI Torre dos Currais constante do item 4.7.2, conforme descrito a seguir:

I - Incluir nos "Resultados Esperados": "Pista de pouso e estruturas instaladas para apoio à

operacionalização de combates aéreos a incêndios florestais.";

II - Em "atividades, sub-atividades e normas", onde se lê "1 - Realizar a substituição do

equipamento por uma torre de metal com cerca de 18 metros de altura. A torre deverá ter pintura

padronizada nas cores branca e vermelha, de acordo com as normas de segurança do Ministério da

Aeronáutica. O acesso ao posto será permitido apenas a funcionários e pessoal autorizado. A necessidade

da instalação de iluminação de sinalização deverá ser averiguada junto ao Ministério da Aeronáutica."

altere-se para "1 - Realizar a substituição do equipamento por uma nova torre, conforme projeto específico

e aprovado pela Coordenação de Prevenção e Combate aos Incêndios - COIN; O acesso à parte interna do

posto será permitido apenas a funcionários e pessoal autorizado. A visitação poderá ser realizada nas

estruturas abertas da Torre de Observação, conforme normas estabelecidas pela administração;";

III - Incluir nas "Atividades, sub-atividades e normas" a seguinte previsão: "5. Construir pista de

pouso, seguindo orientações técnicas, para operacionalização em combates aéreos a incêndios, busca e

salvamento e em emergências. A pista de pouso deverá contar com estruturas de apoio operacional de

aeronaves e pessoal envolvidos nas ações de combate.".

Art. 7 º Promover alterações nos campos "Caracterização", "Resultados Esperados" e "Atividades,

sub-atividades e normas" referentes à AEI Retiro de Pedras (item 4.7.2), conforme descrito a seguir:
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I - Em "Caracterização", onde se lê "Trata-se da sede de uma das antigas fazendas da região do

Alto São Francisco, próxima à Portaria São João Batista da Canastra, servindo atualmente de abrigo para

pesquisadores." altere-se para "Trata-se da sede de uma das antigas fazendas da região do Alto São

Francisco, próxima à Portaria São João Batista da Canastra.";

II - Em "Resultados Esperados", onde se lê "Alojamento implantado e utilizado por

pesquisadores." altere-se para "Recuperação do patrimônio edificado, e abrigo implantado.";

III - Em "Atividades, sub-atividades e normas" onde se lê "1 - Elaborar projeto e realizar a reforma

da edificação para funcionar como alojamento de pesquisadores. Os traços arquitetônicos originais

deverão ser preservados, na parte externa da edificação. A reforma contemplará os seguintes ambientes:

dois quartos para dois beliches cada, sala com bancada para estudo, cozinha e sanitário. O projeto

contemplará a construção de fossa séptica e sistema de coleta de água servida. O lixo gerado no local

deverá ser acondicionado adequadamente e retirado pelos pesquisadores. O local contará com sistema

de rádio comunicação. Energia alternativa deverá ser instalada neste alojamento. 2 - Equipar o local com

quatro beliches com colchões, uma bancada para estudo, uma mesa com oito cadeiras, armários de

cozinha, um fogão e uma geladeira a gás. 3 - Instalar no acesso à AEI placa indicativa de que o local é

restrito à funcionários e pesquisadores." altere-se para "1 - Elaborar projeto e realizar a reforma e

recuperação da edificação. Os traços arquitetônicos originais deverão ser preservados, na parte externa da

edificação. O projeto contemplará a construção de fossa séptica e sistema de coleta de água servida. O

lixo gerado no local deverá ser acondicionado adequadamente e retirado pelos usuários. Energia

alternativa deverá ser instalada no local. 2 - Equipar o local de acordo com o uso para abrigo de travessias,

podendo funcionar com abrigo e área de acampamento. 3 - Instalar no acesso à AEI placa indicativa de

que o local é restrito a Funcionários, pesquisadores e visitantes em realização de travessia previamente

agendados.";

Art. 8 º Promover alterações nos campos "Caracterização" e "Atividades, sub-atividades e

normas" da AEI Portaria São Roque de Minas (item 4.7.2), conforme descrito a seguir:

I - Incluir na "Caracterização": "As funções de recepção, atendimento e orientação de visitantes

desta Portaria poderão ser realizadas no Centro de Visitantes, ou na própria portaria, desde que sejam

adotados procedimentos de sinalização e proteção da estrutura existente.";

II - Em "Atividades, sub-atividades e normas", onde se lê ""1 - Elaborar projeto específico de

arquitetura abrangendo as seguintes edificações e infra-estruturas: reforma da edificação existente,

incluindo um portal de entrada;" altere-se para "1 - Elaborar projeto específico de arquitetura abrangendo

as seguintes edificações e infraestruturas: reforma da edificação existente; construção de portal de

entrada em área a ser definida pela área técnica, próximo aos limites da UC de forma a permitir o controle

da visitação;".

Art. 9 º Promover alterações nos campos "Caracterização" e "Atividades, sub-atividades e

normas", referentes à AEI Centro de Visitantes (item 4.7.2), conforme descrito a seguir:

I - Em "Caracterização", onde se lê "Área onde será construído o futuro Centro de Visitantes da

Unidade, próximo a AEI Jaguaré." altere-se para "Área do Centro de Visitantes, entre a AEI Jaguarê e a AEI

Portaria de São Roque de Minas.";

II - Em "Atividades, sub-atividades e normas", onde se lê "1- Demolir o atual centro de visitantes.

O centro de visitantes só poderá ser demolido depois de atendido os procedimentos administrativos

pertinentes e a construção do novo. Todo o material resultante da demolição deverá ser removido para

fora do Parque e depositado em local adequado. O local onde hoje está instalado o centro de visitantes

deverá ser enquadrado como zona de recuperação." altere-se para "1. Dotar o PNSC de centro de visitantes

adequado à demanda de uso público desenvolvido na UC, podendo ser realizadas a recepção,

atendimento e orientação dos visitantes, contemplando também a concessão de serviços.";

III - Em "Atividades, sub-atividades e normas", onde se lê "2. Implementar projeto específico de

arquitetura para construção do Centro de Visitantes, elaborado pelo Cgeuc, contemplando as seguintes

instalações, características e equipamentos: Ampla área com varanda, espaço interno multiuso, sala para

administração do Centro e montagem de exposição de longa duração com painéis interpretativos e

maquetes, balcão para recepção/atendimento de visitantes, depósito, lanchonete e sanitários. Sanitários e

lanchonete com bebedouros com sistema de saneamento adequado e acesso pelas áreas interna e
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externa da edificação." altere-se para "2. Implementar projeto específico de readequação do Centro de

Visitantes, contemplando: Espaço interno multiuso, sala para administração do Centro e montagem de

exposição de longa duração com painéis interpretativos e maquetes, balcão para recepção/atendimento

de visitantes, depósito, lanchonete/loja de souvenires, sanitários e auditório. A edificação deverá contar

com sistema de iluminação e ventilação naturais e utilizará fontes de energia renováveis."

IV - Em "Atividades, sub-atividades e normas" onde se lê "16 - Implementar o Caminho dos

Cândidos. Este Caminho terá início no Centro de Visitante, integrando esta AEI às AEI Garagem de Pedras,

Centro de Pesquisa Casa dos Cândidos e Casca D'anta Parte Baixa. Para a implementação desta atividade

deverá ser realizado estudo de viabilidade técnica e econômica da mesma. Esta atividade poderá ser

realizada através de concessão. O percurso desta AEI até a AEI Garagem de Pedras poderá ser realizado a

pé, de bicicleta ou em veículo motorizado. O percurso da AEI Garagem de Pedras até AEI Centro de

Pesquisa Casa dos Cândidos só poderá ser realizado a pé ou de bicicleta. O percurso de retorno a partir da

AEI Centro de Pesquisa Casa dos Cândidos até a AEI Casca d'Anta Parte Baixa poderá ser realizado a pé, de

bicicleta ou em veículo motorizado. Esta atividade será guiada, podendo ser realizada por grupos de no

máximo sete pessoas por guia. A realização desta trilha deverá ser feita por no máximo dois grupos por

dia, o que deverá ser ajustado de acordo com a atividade de monitoramento. Nesta atividade não será

permitido pernoite. Os visitantes não terão acesso ao interior do Centro de Pesquisa Casa dos Cândidos.

Caso haja oportunidade, os visitantes poderão interagir com os profissionais envolvidos com a atividade de

pesquisa. O condutor de visitantes estará informado sobre as atividades de pesquisa que estarão sendo

realizadas na UC, com detalhamento suficiente para chamar a atenção do visitante para a importância da

atividade de pesquisa em uma Unidade de Conservação. A atividade de observação de vida silvestre

também poderá ser realizada neste caminho, em horários especiais. Para a realização da atividade de

observação de vida silvestre o concessionário disponibilizará os equipamentos necessários. O responsável

pelo grupo terá que portar rádio de comunicação tipo HT, sintonizado na freqüência da concessionária

e/ou do Parque. Deverá ser incentivada a produção de guias de localização (mapas), fauna e flora local,

que servirão de apoio para as atividades. Os visitantes deverão ser informados previamente de todas as

normas e procedimentos para o desenvolvimento destas atividades, com destaque para o lixo e o fogo.

Esta atividade contará com ponto de apoio/descanso na AEI Centro de Pesquisas Casa dos Cândidos. 17 -

Implementar a Travessia W. von Eschwege, objetivando propiciar ao visitante a oportunidade de contato

com monumentos históricos da cultura regional, por meio de visitas a sítios históricos e locais de grande

beleza cênica e ainda observação de vida silvestre. A Travessia terá início no Centro de Visitantes,

seguindo pela AEI Estrada Principal do Chapadão da Canastra por aproximadamente 30 km e daí seguindo

por estrada secundária mais 17 km, chegando-se à localidade denominada Fundão (área do Parque que

ainda não está indenizada). Daí, através de estrada externa à Unidade, segue-se até a AEI Portaria São João

Batista da Serra da Canastra. Deste ponto em diante, o percurso continua dentro da UC, através de estrada

secundária que liga esta última AEI à AEI Estrada Principal do Chapadão da Canastra, através da qual o

percurso da Travessia segue, sendo finalizado na AEI Portaria Sacramento. O trajeto terá aproximadamente

101 km, sendo realizado em três dias, com dois pernoites, sendo um na localidade do Fundão e outro a ser

definido no projeto específico. O pernoite na localidade do Fundão deverá ser negociado previamente

junto aos proprietários. Esta atividade poderá ser realizada a pé ou de bicicleta. Só será permitido acampar

em locais pré-determinados. O acendimento de fogueiras não será permitido. Esta travessia deverá ser

iniciada em horários especiais, de forma a viabilizar a chegada dos visitantes, com segurança, ao local

determinado para os pernoites. Estudo de viabilidade técnica e econômica desta atividade deverá ser

realizado. Esta atividade deverá ser realizada através de concessão. A atividade será guiada, sendo

permitida a saída de somente um grupo por dia, com no máximo 10 pessoas. O responsável pelo grupo

terá que portar rádio de comunicação tipo HT, sintonizado na freqüência da concessionária e/ou do

Parque. Grupos especiais para a observação de vida silvestre poderão ser organizados para a realização

desta Travessia. Para a realização da atividade de observação de vida silvestre o concessionário

disponibilizará os equipamentos necessários. Deverá ser incentivada a produção de guias de localização

(mapas), fauna e flora local, que servirão de apoio para a atividade. Os visitantes deverão ser informados

previamente de todas as normas e procedimentos para o desenvolvimento desta atividade. O lixo só

poderá ser descartado em locais apropriados." altere-se para "16 - Implementar a Travessia Caminho dos

Cândidos. Este Caminho terá início no Centro de Visitante, integrando esta AEI à AEI Casa dos Cândidos,

utilizando preferencialmente rotas pré-existentes das antigas fazendas e retiros. Esta atividade poderá ser

realizada através de delegação de serviço. O percurso da AEI Garagem de Pedras até AEI Casa dos
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Cândidos poderá ser realizado a pé ou de bicicleta. O percurso de retorno a partir da AEI Casa dos

Cândidos até a AEI Casca d'Anta Parte Baixa poderá ser realizado a pé, de bicicleta ou em veículo

motorizado. Esta atividade será realizada mediante agendamento, podendo ser realizada apenas em

trechos pré-definidos, devendo a capacidade máxima de pessoas por dia ser ajustada por monitoramento

da atividade. O pernoite somente poderá ser realizado em áreas pré-estabelecidas em projeto específico.

Os visitantes deverão adotar práticas do Guia de Conduta Consciente em Ambientes Naturais - ICMBio e

normas aplicáveis do PNSC. Os visitantes deverão ser informados previamente de todas as normas e

procedimentos para o desenvolvimento destas atividades, com destaque para o retorno de todo lixo

produzido e a proibição de fogueiras. 17 - Implementar a Travessia dos Cataguases, objetivando propiciar

ao visitante a oportunidade de contato com monumentos históricos da cultura regional, por meio de visitas

a sítios históricos e locais de grande beleza cênica e ainda observação de vida silvestre. A Travessia terá

início no Centro de Visitantes, interligando a AEI Retiro de Pedras, AEI Cachoeira do Fundão e AEI Portaria

Sacramento, utilizando preferencialmente rotas pré-existentes das antigas fazendas e retiros. Poderá ser

articulada com atores externos a interligação desta travessia com o distrito de Desemboque, em

Sacramento/MG. Esta atividade poderá ser realizada através de delegação de serviço. Esta atividade será

realizada mediante agendamento, podendo ser realizada apenas em trechos pré-definidos, devendo a

capacidade máxima de pessoas por dia ser ajustada por monitoramento da atividade. O pernoite somente

poderá ser realizado em áreas pré-estabelecidas em projeto específico. Para pernoite previsto em áreas

remotas, poderão ser instalados banheiros secos. Os visitantes deverão adotar práticas do Guia de

Conduta Consciente em Ambientes Naturais - ICMBio e normas aplicáveis do PNSC. Os visitantes deverão

ser informados previamente de todas as normas e procedimentos para o desenvolvimento destas

atividades, com destaque para o retorno de todo lixo produzido e a proibição de acendimento de

fogueiras. Os visitantes deverão ser informados previamente de todas as normas e procedimentos para o

desenvolvimento desta atividade."

Art. 10. Promover alterações nos campos "Atividades, sub-atividades e normas" referentes à AEI

Casca D'Anta Parte Baixa (item 4.7.2), conforme descrito a seguir:

I - No que tange às previsões referentes à "Casa de Saberes e Fazeres Saint Hilaire", incluir a

seguinte disposição: "7. A casa poderá oferecer serviços aos visitantes no local."

II - No que concerne às previsões referentes à "Trilha Pé da Casca d'Anta - Caracterização", onde

se lê "1 - Elaborar projeto específico para a recuperação da Trilha. O projeto deverá prever a melhoria do

leito da Trilha, a contenção da erosão, e a reforma do mirante e das pontes/passarelas." altere-se para "1 -

Elaborar projeto específico para a recuperação e melhoria da Trilha. O projeto deverá prever a melhoria do

leito da Trilha, a contenção da erosão, reforma do mirante e das pontes/passarelas e instalação de

passarelas elevadas em locais em que não haja possibilidade de regularização do leito."

Art. 11. No campo "Atividades, sub-atividades e normas" referente à AEI Posto de Observação

Serra Brava/Base repetidora de Rádio (item 4.7.2), de maneira que onde se lê "1 - Realizar reforma do

posto. A torre deverá ser pintada nas cores branca e vermelha, de acordo com as normas de segurança do

Ministério da Aeronáutica. O acesso ao posto será permitido apenas aos funcionários e pessoal autorizado."

altere-se para "1 - Realizar a substituição do equipamento por uma nova torre, conforme projeto específico

e aprovado pela Coordenação de Prevenção e Combate aos Incêndios - COIN; O acesso à parte interna do

posto será permitido apenas a funcionários e pessoal autorizado. A Visitação poderá ser realizada nas

estruturas abertas da Torre de Observação, conforme normas estabelecidas pela administração;"

Art. 12. No campo "Atividades, sub-atividades e normas" referente à da AEI Torre de Observação

do Bentinho (item 4.7.2), onde se lê: "1 - Realizar reforma do posto. A torre deverá ser pintada nas cores

branca e vermelha, de acordo com as normas de segurança do Ministério da Aeronáutica. O acesso ao

posto será permitido apenas aos funcionários e pessoal autorizado." altere-se para "1 - Realizar a

substituição do equipamento por uma nova torre, conforme projeto específico e aprovado pela

Coordenação de Prevenção e Combate aos Incêndios - COIN; O acesso à parte interna do posto será

permitido apenas a funcionários e pessoal autorizado. a Visitação poderá ser realizada nas estruturas

abertas da Torre de Observação, conforme normas estabelecidas pela administração;"

Art. 13. Promover alterações nos campos "Resultados esperados", "Atividades, sub-atividades e

normas" referentes à AEI Centro de Pesquisa Casa dos Cândidos (item 4.7.2), conforme descrito a seguir:
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I - Em "Resultados esperados" onde se lê "Alojamento implantado e utilizado por pesquisadores.

Residência funcional implantada e utilizada por funcionários. Maior oferta de locais de apoio aos

pesquisadores. Apoio a atividade de visitação pública." altere-se para altere-se para "Apoio a atividade de

visitação pública, podendo comportar serviço de hospedagem. Ponto de apoio para atividade científica."

II - Em "atividades, sub-atividades e normas" esperados onde se lê "1 - Implementar um Centro

de Apoio a Pesquisadores no local. O local abrigará no máximo 8 pesquisadores. O lixo gerado no local

deverá ser acondicionado adequadamente e retirado pelos pesquisadores. O local deverá contar com

sistema de rádio comunicação. Equipar a antiga queijaria com bancada, pia, freezer e estufa elétrica,

atendendo as necessidades dos pesquisadores. Instalar sistema de sinalização de orientação, indicação de

local e interpretativa enfocando o valor histórico da edificação e aspectos culturais da época. 4 -

Implementar sistema de sinalização informativa sobre as atividades de pesquisa que estão sendo

realizadas, tendo o Centro como base de apoio. 5 - Construir residência funcional próxima ao Centro. A

residência deverá contar com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A residência deverá conter uma área

de serviço, a qual deverá ser utilizada também pelos pesquisadores. Uma barreira visual deverá ser

instalada, visando isolar esta área do local de passagem de visitantes. A edificação não deverá interferir no

conjunto arquitetônico estabelecido. 6 - Implementar quiosque e sanitários para apoio aos visitantes que

passarem pelo local no desenvolvimento de suas atividades. 7 - Elaborar projeto e instalar ponte no

ribeirão das Posses, visando possibilitar o acesso motorizado desta AEI até a AEI Casca d'Anta Parte Baixa."

altere-se para "1. Implementar a visitação por meio da delegação de serviços. O lixo gerado no local

deverá ser acondicionado adequadamente e retirado pelos usuários ou delegatários dos serviços. O local

deverá contar com sistema de rádio comunicação. 2 - Instalar sistema de sinalização de orientação,

indicação de local e interpretativa enfocando o valor histórico da edificação e aspectos culturais da época.

3 - Implementar infraestrutura e sanitários para apoio aos visitantes que passarem pelo local no

desenvolvimento de suas atividades. 4 - Elaborar projeto e instalar ponte no ribeirão das Posses, visando

possibilitar o acesso motorizado desta AEI até a AEI Casca d'Anta Parte Baixa. 5. Caso não haja viabilidade

de delegação do serviço, no local poderá ser implementado um Centro de Apoio a Pesquisadores. 6.

Instalar ponto de controle para acesso de visitantes entre esta AEI e a AEI Garagem de Pedras"

Art. 14. Promover alterações nos campos "Resultados esperados" e "atividades, subatividades e

normas" referentes à AEI Cachoeira do Rolinhos (item 4.7.2), conforme descrito a seguir:

I - Em "Resultados esperados" onde se lê "Área fechada à visitação. Recuperação da via de

acesso. Recuperação da via de acesso. Ambiente recuperado." altere-se para "Maior conhecimento dos

atributos naturais por parte dos visitantes; Práticas de atividades recreativas;"

II - Em "atividades, sub-atividades e normas" onde se lê "1 - Fechar a área à visitação pública. O

fechamento da área à visitação será informado a todas as instituições e organizações envolvidas com as

atividades de turismo na região, com pelo menos um mês de antecedência. A informação de fechamento

deverá ser veiculada na mídia disponível. A reabertura à visitação, será estuda após a recuperação do

espaço, promovendo atividades compatíveis com as características da área. 2 - Instalar placa no acesso à

cachoeira informando da proibição de visitação à área." Altere-se para "1 - Elaborar e implementar projeto

de ordenamento desta AEI, contemplando: estacionamento para até 15 veículos, sanitários, quiosques e

trilhas até a cachoeira Rasga-Canga e o poço do Alto do Rolinhos. 2 - Instalar sinalização de acesso à Área

e sinalização interpretativa."

Art. 15. Excluir a AEI Mineração de Caulim.

Art. 16. Incluir a "AEI Cachoeira do Fundão" dentre as Áreas Estratégicas Internas (item 4.7.2), com

a seguinte caracterização: "AEI Cachoeira do Fundão. Caracterização: Localiza-se em área adquirida pelo

Parque, tendo como principal atrativo a cachoeira do Fundão, no rio Santo Antônio. O acesso se dá a partir

da estrada principal do Chapadão da Canastra, entre a AEI Portaria de São João Batista da Serra da

Canastra e a AEI Garagem de Pedra. Zona em que está inserida: Zona de Uso Intensivo. Resultados

esperados: Maior conhecimento dos atributos naturais por parte dos visitantes. Prática de atividades

esportivas e recreativas. Serviços de apoio à visitação implantados. Atividades, sub-atividades e normas: 1 -

Elaborar e implementar projeto de arquitetura e engenharia para esta AEI, contemplando: estacionamento,

sanitários, quiosques, trilhas, mirante, ponte de acesso, cascading (se viável), escalada curta (se viável),

rapel (se viável) e posto de fiscalização. Na edificação deverá ser instalado para-raio com sistema de

aterramento. Qualquer nova edificação deverá ser harmônica com a paisagem e observar a APP do rio para



07/05/2021 PORTARIA Nº 214, DE 25 DE MARÇO DE 2021 - PORTARIA Nº 214, DE 25 DE MARÇO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-214-de-25-de-marco-de-2021-318456381 7/7

a sua implementação. As atividades esportivas deverão ser realizadas através de concessão. O

concessionário deverá seguir todas as normas estabelecidas pelas instituições oficiais da prática da

atividade. Todos os instrutores deverão ser credenciados como tais, por instituição competente, para a

prática. O concessionário disponibilizará para o visitante todo o equipamento requerido para a atividade. A

prática de atividades esportivas só ocorrerá mediante acompanhamento de instrutor. 2 - Implementar

sinalização indicativa e interpretativa no local, valorizando a restauração florestal em andamento. 3 -

Instalar posto de controle da atividade de visitação. 4 - Instalar lixeiras em pontos estratégicos da AEI. O

lixo deverá ser recolhido diariamente pelos concessionários. 5 - Realizar estudos para a definição da

capacidade de suporte para esta AEI. 6. Instalar sinalização de proibição de acesso por área não autorizada

pela administração do Parque."

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor uma semana após a data de sua publicação.

FERNANDO CESAR LORENCINI

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


