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ANEXO 1: EVENTOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 



Memória Processo do planejamento 
 

4.1.1 Reunião técnica para organização do planejamento 
Realizada , no dia 04 e 05 de junho de 2002, esta primeira reunião contou com a 
participação da equipe técnica da empresa Socioambiental, com representantes do 
IBAMA de diferentes esferas (NUC/RS, DIREC e Chefe dos Parques) e com  
representantes da ELETROSUL. Inicialmente foram apresentadas as diretrizes do 
Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para Unidades de 
conservação e de Proteção Integral (IBAMA, 1996), bem como as ações , e o Plano de 
manejo  em vigência. Discutiu-se  os temas de abordagem previstos para a elaboração 
do Plano de manejo, conforme as particularidades das Unidades e sua região, e as 
principais demandas estipuladas pelo Roteiro. Uma vez definidos os temas e diretrizes 
de trabalho, foi acordado o cronograma de realização das principais atividades do 
Plano de manejo, levando-se em conta viagens de campo, reuniões e eventos, e 
entrega dos documentos. Por fim, foram estabelecidas tarefas de comum acordo para 
cada um dos participantes da reunião, no sentido de otimizar a coleta de informações 
e materiais para subsidiar o diagnóstico das Unidades. 

4.1.2 Planejamento da logística para o diagnóstico 
Com o objetivo de detalhar o planejamento da logística necessária para a etapa de 
diagnóstico, a equipe da Socioambiental realizou uma expedição de campo aos 
Parques e municípios do entorno, durante os dias 20, 21 e 22 de junho de 2002. Neste 
sentido, foram identificados pontos de apoio e serviços locais disponíveis, acessos, e 
as principais demandas de equipamentos e materiais necessários para a subseqüente 
etapa de diagnóstico. Foram ainda inicialmente levantados, através do contato 
informal com a chefia e funcionários dos Parques, os principais pontos fracos ,com sua 
localização aproximada. 

4.1.3 Reconhecimento das Unidades e Região 
Buscando maior detalhamento no reconhecimento dos Parques e região do entorno, 
como forma de otimizar a eficácia no levantamento de dados e planejamento da 
Avaliação Ecológica Rápida (AER), foi realizada uma viagem entre os dias 05 e 11 de 
julho de 2002. Além da equipe da Socioambiental, participaram o consultor do IBAMA 
responsável pela supervisão do Plano (DIREC), uma equipe do Núcleo de Unidades 
de Conservação do IBAMA/RS (NUC/RS), e o coordenador da AER, contando ainda 
com o apoio do chefe dos Parques Nacionais.  

4.1.4 Nivelamento e treinamento da equipe para Avaliação Ecológica Rápida 
(AER)  

Em Florianópolis, na sede da empresa Socioambiental Consultores Associados, foi 
realizada a reunião para nivelamento e treinamento da equipe de consultores 
contratada para elaborar o diagnóstico de meio biótico das Unidades, quanto à 
metodologia da AER a ser empregada. Além do coordenador da metodologia e da 
equipe contratada para o diagnóstico,a reunião contou com a participação da equipe 
de planejamento da Socioambiental. Tal evento foi realizado no dia 01 de agosto de 
2002.  

4.1.5 Nivelamento das equipes de planejamento e do diagnóstico sobre o novo 
Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002). 

Um dia após a reunião de nivelamento e treinamento da AER, consultores da Diretoria 
de Ecossistemas do IBAMA (DIREC) apresentaram formalmente o novo documento 
para planejamento de UC’s de Proteção Integral, tendo como objetivo o nivelamento 
conceitual e metodológico da equipe de planejamento da Socioambiental e equipe de 
consultores da AER. Este nivelamento foi realizado nas dependências da empresa 
Socioambiental Consultores Associados, em Florianópolis. 



4.1.6 Diagnóstico dos Parques e de seu entorno 
Com o objetivo de elaboração do presente plano, a equipe da Socioambiental e 
consultores contratados pela empresa desenvolveram estudos de diagnóstico, entre 
os meses de agosto de 2002 a março de 2003. Estes estudos englobaram meio biótico 
(através da Avaliação Ecológica Rápida), meio físico (climatologia, geologia, 
geomorfologia, pedologia e hidrologia/hidrografia), meio sócio-econômico, uso público, 
e incêndios. Os dados secundários foram obtidos em consulta à bibliografia técnica, a 
órgãos públicos e instituições diversas, e a atores sociais ou informantes das 
comunidades do entorno das Unidades. Os dados primários foram obtidos através de 
cerca de 10 campanhas de campo, realizadas pelas sub-equipes de diferentes áreas 
temáticas conforme suas respectivas demandas. A equipe de diagnóstico biótico 
(AER), realizou duas campanhas de aproximadamente 15 dias cada (descrito no 
encarte 3). Os dados primários dos aspectos relacionados à percepção das 
comunidades a respeito dos Parques foram gerados através da coleta de  memória 
falada e entrevistas semi-estruturadas  ( descrito no encarte 2) 
Reunião Técnica com pesquisadores participantes do diagnóstico 
Esta reunião foi realizada durante os dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2003. Teve como 
objetivo integrar as informações relativas aos temas abordados, durante o diagnóstico, 
e refletir sobre as mesmas para fornecer os primeiros subsídios  para a equipe de 
planejamento, destacando-se a espacialização dos principais atributos e fatores 
internos e externos identificados para o esboço preliminar do zoneamento. Tal evento 
contou com a participação da equipe de supervisão da DIREC/DF, o chefe e um 
analista ambiental dos Parques em questão, equipe de planejamento da 
Socioambiental e mais 14 consultores contratados para o diagnóstico, além de 
observadores da Eletrosul. 

4.1.7 Articulação e contatos institucionais  
Além dos contatos estabelecidos pela equipe responsável pelo diagnóstico 
socioeconômico do entorno dos Parques, representantes da equipe de planejamento 
da Socioambiental realizaram diversas viagens e reuniões, com instituições e 
lideranças de alguma forma envolvidas com as Unidades. Estas reuniões objetivaram 
não só o levantamento de informações e materiais complementares ao diagnóstico e 
necessários ao planejamento dos Parques, como também o estabelecimento e/ou 
fortalecimento de parcerias institucionais, visando a participação e colaboração no 
processo de elaboração do Plano e apoio na sua posterior implementação. Destaca-se 
neste sentido as reuniões realizadas com a Associação Cânions da Serra Geral - 
ACASERGE, a ONG Curicaca (responsável pelo Projeto Curicaca), a Santa Catarina 
Turismo SA - SANTUR, e o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem - 
DER/SC. 

4.1.8 Apresentação do diagnóstico aos funcionários dos Parques 
Foi apresentado e discutido o diagnóstico dos Parques com funcionários da UC, no dia 
24 de fevereiro de 2003.  A equipe de supervisão do Plano (DIREC) também conduziu 
uma dinâmica para colher a perspectiva dos funcionários quanto aos principais 
problemas e formas de solução para funcionamento dos Parques. 

4.1.9 Apresentação do diagnóstico ao Conselho Consultivo dos Parques 
Esta reunião foi realizada no dia 25 de fevereiro de 2003, em Cambará do Sul. Com o 
objetivo de apresentar e discutir o diagnóstico dos Parques com os membros do 
Conselho Consultivo, contando com a apresentação da equipe de planejamento da 
Socioambiental e a participação da chefia dos Parques Nacionais e da equipe de 
supervisão do Plano (DIREC),além de buscar subsídios para a delimitação da Zona de 
Amortecimento . 

4.1.10 Oficina de Planejamento 
Realizada no município de Cambará do Sul, durante os dias 08, 09 e 10 de maio de 
2003,a oficina teve a participação de funcionários e dirigentes de diferentes esferas do 
IBAMA, a equipe de planejamento e consultores envolvidos na elaboração do Plano, 



representantes de empresas locais, organizações comunitárias e ambientalistas e 
órgãos públicos municipais e estaduais. Nesta oficina obteve-se essencialmente os 
principais aspectos positivos e negativos inerentes à gestão e manejo das Unidades e 
à sua área de entorno, além de subsídios para propostas de ação e para definição da 
zona de amortecimento – (relatório em anexo). Ressalta-se também o caráter de 
integração interinstitucional e troca de informações objetivado na realização da oficina. 

4.1.11  Apresentação do diagnóstico aos técnicos da GEREX/RS 
Em reunião realizada, no dia 12 de maio de 2003, a equipe de planejamento da 
Socioambiental apresentou o diagnóstico dos Parques para os técnicos e 
administradores da Gerência Executiva do IBAMA no Rio Grande do Sul (GEREX/RS). 

4.1.12 Reunião estratégica sobre a Zona de Amortecimento e espécies vegetais 
exóticas 

Tendo em vista a complexidade da discussão relacionada a espécies vegetais 
florestais exóticas e Zona de Amortecimento, foi realizada uma reunião entre 
representantes do NUC, GEREX-RS e Procuradoria do IBAMA/RS, equipe de 
supervisão do Plano (DIREC/Chefe do Parque) e equipe de planejamento da 
Socioambiental.Essa reunião teve como objetivo principal a discussão da proposta 
conceitual preliminar da Zona de Amortecimento, tendo em vista a presença e 
significância de reflorestamentos de Pinus sp. na região, e dos desdobramentos da 
ação judicial referente à erradicação de espécies vegetais exóticas no entorno dos 
Parques. Esta reunião foi realizada no dia 28 de maio de 2003. 

4.1.13 Reunião com o setor florestal de Cambará do Sul e municípios adjacentes 
Objetivando esclarecer dúvidas e obter subsídios para o manejo e normatização da 
Zona de Amortecimento, a respeito do cultivo de espécies florestais exóticas no 
entorno dos Parques, particularmente do gênero Pinus, foi realizada uma reunião na 
prefeitura de Cambará do Sul, no dia 16 de junho de 2003. Participaram as equipes de 
planejamento da Socioambiental e de supervisão do Plano (DIREC), a chefia dos 
Parques, representantes de empresas locais do setor florestal da região, 
universidades, Gerência Executiva do IBAMA/RS e SC, Procuradoria do IBAMA/RS e 
SC, FATMA/SC, Ministério Público Federal, e prefeitura de Cambará do Sul.  

4.1.14 Estruturação de planejamento com a equipe de supervisão do Plano de 
Manejo 

Contando já com grande parte dos subsídios necessários para  o planejamento dos 
Parques, discutiu-se e estruturou-se em caráter preliminar as principais propostas para 
o manejo e gestão das Unidades. Realizada no município de Cambará do Sul, de 17 a 
20 de junho de 2003, a reunião contou com a participação das equipes de 
planejamento da Socioambiental e da supervisão do Plano de Manejo (DIREC), do 
representante da Gerência Executiva do IBAMA em Santa Catarina (GEREX/SC), e do 
chefe dos Parques. 

4.1.15 Reunião com Ministério Público Federal (Caxias do Sul) para discussão 
da questão do Pinus no entorno dos Parques. 

No dia 21/07/03 foi apresentado ao Ministério Público Federal (em Caxias do Sul-RS), 
as propostas de normatização da Zona de Amortecimento com relação à presença de 
Pinus. Na ocasião foi também discutida a possibilidade de estabelecer um Termo de 
Ajuste de Conduta, em substituição à ação do MPF para erradicação das espécies 
exóticas. Participaram da reunião,representantes da  equipe de planejamento da 
Socioambiental; equipe de supervisão do Plano (DIREC); GEREX/IBAMA-RS; 
GEREX/IBAMA-SC; Procuradoria da República;  Procuradoria do IBAMA-RS; Chefia 
dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral. 



4.1.16 Apresentação das diretrizes de planejamento ao Conselho Consultivo dos 
Parques 

No dia 22/07/03 o Conselho Consultivo dos Parques reuniu-se extraordinariamente em 
Jacinto Machado (SC), e a equipe de planejamento da Socioambiental apresentou as 
diretrizes e principais ações planejadas para os Parques, bem como Zoneamento 
básico, limites e principais normas para a Zona de Amortecimento. Participaram 
também da reunião, além dos Conselheiros, representantes da equipe de supervisão 
do Plano (DIREC), da GEREX/IBAMA-RS e da GEREX/IBAMA-SC. 

4.1.17 Reuniões estratégicas da equipe de planejamento 
Foram realizadas reuniões ordinárias e extraordinárias internas da equipe de 
planejamento da Socioambiental com uma freqüência mensal, e por vezes quinzenal, 
para definir o andamento dos trabalhos e refletir sobre os resultados que foram sendo 
gerados, em um exercício prospectivo de planejamento.  

4.1.18 Seminário de apresentação pública do Plano de Manejo às Comunidades 
Este seminário será realizado assim que estiverem concluídos os trabalhos de 
elaboração do plano e o mesmo estiver aprovado pela DIREC. Tem como objetivo 
apresentar o resultados dos trabalhos às comunidades da região dos Parques, dando 
ciência do conteúdo do Plano, principalmente daqueles aspectos que dizem respeito 
às relações com o entorno dos Parques. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: MAPA DE LIMITES E OFÍCIO 



 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: TABELAS DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS 
PELO PLANO DO MANEJO (1983) E PLANO DE AÇÃO 

EMERGENCIAL (1995) 
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Situação das Ações  propostas pelo Plano de Manejo de 1984 - PNAS 
 Observações Atividades Sim Não Parc.  

1. Programa de Manejo e Meio Ambiente     
1.1. Subprograma de Investigação     
- Divulgar a necessidade de pesquisas a serem 
efetuadas no Parque, com ênfase nos tópicos 
propostos; 

X   Catalogadas 82 pesquisas 

-Montar e equipar um pequeno laboratório;  X   
- Contatar todas as universidades do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina, informando a legislação que 
incide sobre pesquisas em Parques Nacionais, 
solicitando informações sobre levantamentos ou 
estudos já realizados na área pela entidade em 
questão e estimulando-a a desenvolver estudos, de 
acordo com as sugestões anteriores. 

 
X   

 
Levantamento bibliográfico 

realizado e efetuado Termos de 
Cooperação Técnica com UNESC 

e UNISINOS 
 

- Contatar entidades como CNPq e FINEP para 
obter apoio financeiro para pesquisas prioritárias no 
Parque Nacional. 

 X  
As pesquisas vem sendo 

realizadas pelas Instituições 
Universitárias 

1.2. Subprograma de Manejo de Recursos     
- Retirar os exemplares de Pinus e Eucaliptos 
existentes na área do Parque;   X Em 2002 foram retirados 28.829 

exemplares 

- Retirar todos os animais domésticos existentes, 
principalmente, porcos “alçados” e gado;   X 

Apenas 11 (onze) proprietários de 
terras permanecem com gado no 

parque, em função de liminar. 
-Retirar todas as benfeitorias não utilizáveis, ou sem 
valor cultural; X   Foram retiradas das áreas já 

adquiridas 
-Retirar espécies exóticas utilizadas como 
ornamentais pelos atuais ocupantes da área;   X Foram retiradas em áreas já  

adquiridas 
- Manejar, quando cientificamente comprovada a 
necessidade, espécies e habitats específicos.  X  Não houve necessidade 

1.3. Subprograma de Monitoramento     

- Estudar periodicamente a vegetação do Parque, 
através de fotos aéreas e estudos locais; X   

Estudos realizados por técnicos 
do NUC/GEREX/RS e Técnicos 

do PARQUE. 

- Acompanhar as modificações que se processam 
quantitativa e qualitativamente na fauna do Parque; X   

Retorno fornecido através das 
Pesquisas Científicas em 

andamento 
- Instalar Estação Meteorológica, do tipo 
Climatológico Auxiliar; X   03 (três) estações instaladas 

- Registrar em fichas as ocasiões em que forem 
vistos exemplares da fauna local ou outras 
ocorrências; 

X    

- Relacionar ocorrência de incêndios na área do 
Parque (ressaltando causa, área atingida e danos 
causados); 

X   Plano de Combate a  Incêndios 
implantado 

- Aplicar questionário para visitantes; X    
- Monitorar a evolução estrutural das matas de 
araucária após a retirada do gado da área do 
Parque; 

X   
Vem sendo realizado pelo 

NUC/GEREX/RS –Técnicos 
Sérgio Arras e TITO 

- Acompanhar os efeitos que a intensificação do uso 
do Parque por visitantes possa causar sobre os 
seus recursos naturais. Identificar os sítios onde o 
uso estiver causando depredação do recurso; 

  X 
A revisão do Plano de Manejo 

esta sendo elaborada e nos trará 
esta informação 

- Monitorar, através de análises periódicas a 
qualidade da água de banhados e cursos d’ água  
do Parque. Dar especial atenção à detecção de 
poluentes nos cursos que nascem fora da sua área. 

X    

2. Programa de Uso Público     
2.1. Subprograma de Recreação     
- Definir, elaborar e implantar sistema de 
sinalização indicativa;   X  

- Locar, elaborar projeto e implantar mirantes; X    
- Elaborar projeto e implantar os estacionamentos X    
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 Observações Atividades Sim Não Parc.  
propostos; 

- Elaborar projeto e implantar área de camping;  X  
Por determinação do PAE, a 
implantação de camping foi 

suspensa. 

- Implantar áreas de piquenique próximo ao Arroio 
Perdizes e na Área de Desenvolvimento Adelina;    

X 

Não foi implantado na 
A.D.Adelina. 

O Plano de Uso Público indicou 
outra localidade para a 

implantação destas áreas. 
- Elaborar projeto e implantar sanitários e 
bebedouros nas áreas de Uso Público; X    

- Manter estoque de lenha para venda aos 
campistas;  X  Esta atividade encontra-se 

suspensa 
- Contatar as FLONAS de Canela e São Francisco 
de Paula para fornecimento de lenha;  X  Não houve necessidade 

- Programar e realizar caminhadas e passeios 
guiados pelo Parque; X    

- Elaborar projeto e implantar trilha e ciclovia no 
percurso Camping-Paradouro;   X 

É permitido o acesso de ciclistas 
na UC, podendo realizar o 
percurso Guarita Gralha 

Azul/Itaimbezinho 
- Definir e implantar sinalização a ser empregada no 
projeto anterior;  X   

- Estudar a possibilidade de se permitir a prática de 
canoagem nos cursos d’água do Parque, definindo 
os locais onde seria possível desenvolver-se esta 
atividade. 

 X   
 

2.2. Subprograma de Interpretação     
- Elaborar plano de interpretação do Parque, que 
deverá incluir, entre outras, as seguintes atividades: X    

I. Elaborar projeto arquitetônico e implantar o centro 
de visitantes; X    

II. Implantar e interpretar trilhas do Faxinalzinho, do 
Preá e da Borda do Planalto;  X  Essas trilhas não foram abertas 

ao público 

III. Controlar rigorosamente a visitação no interior 
do cânion, e treinar pessoal para socorrer possíveis 
acidentados no seu percurso; 

 
 

X 
  

Foram construídas as Guaritas de 
Controle no Cânion Itaimbezinho  
e Faxinalzinho, A.D. Perdizes e 

A.D. Mampituba 
Foram treinados Brigadianos de 
Cambará do Sul para o pronto 

atendimento. 
A ACASERG, Associação de 
montanhistas nos dá apoio. 

IV. Definir o tipo de estrutura necessária para evitar 
danos ao recurso, e para segurança do visitante no 
início da trilha do cânion; 

 X  
Foi proibida a descida no vértice, 
apenas existe trilha no interior do 

cânion 
V. Implantar trilhas Centro de Visitantes – 
Paradouro e de acesso ao Mirante da Cachoeira; X    

VI. Programar e realizar caminhadas e passeios 
interpretativos guiados pelo Parque; X   Guiados por condutores locais 

treinados pelo IBAMA 
VII. Interpretar os recursos naturais observados a 
partir do mirante;   X Faltam as placas de interpretação 

VIII. Implantar e interpretar trilha da Borda do 
cânion Itaimbezinho;   X Faltam as placas de interpretação 

IX. Elaborar projeto de reforma da Cabana 
Paradouro para instalação do subcentro de 
visitantes e posto de fiscalização; 

X   Hoje funciona como Centro de 
Visitantes e administração 

X. Elaborar folheto com orientação geral sobre o 
Parque; X    

XI. Elaborar folhetos específicos sobre as áreas de 
uso público para a orientação dos visitantes; X    

XII. Definir, elaborar e implantar sinalização 
interpretativa;   X  

XIII. Elaborar programas áudio-visuais para X    
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 Observações Atividades Sim Não Parc.  
apresentação ao visitantes. 
2.3. Subprograma de Educação     
- Divulgar a disponibilidade do Parque para estudos 
e observações por estudantes e professores de 
todos os níveis, juntamente com a legislação sobre 
o assunto; 

X   

Em 2002 tivemos uma visitação 
de  66 Instituições escolares, com 

um total de 2.710 alunos e 
professores 

- Elaborar programas audiovisuais e folhetos 
dirigidos aos estudantes dos diversos níveis 
educacionais; 

 X   

- Desenvolver programas educativos voltados para 
as comunidades ao redor do Parque, em todos os 
níveis. 

  X  

2.4. Subprograma de Relações Públicas e 
Turismo     

- Confeccionar placas de sinalização e contatar as 
prefeituras de Cambará do Sul, São Francisco de 
Paula e Praia Grande, para obter autorização de 
completar a sinalização ao longo das estradas 
municipais; 

X    

- Contatar o DNER e Departamentos de Estradas 
de Rodagem estaduais de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, para incluírem o Parque Nacional na 
sinalização ao longo das estradas sob suas 
respectivas jurisdições; 

X    

- Divulgar o Parque e as facilidades por ele 
proporcionadas junto às agências de turismo 
regionais e nacionais; 

X    

- Contatar empresas e organismos diversos, para 
financiamento de pôster e material de divulgação 
sobre o Parque Nacional; 

X    

- Estimular as atividades artesanais e tradições 
culturais das populações vizinhas ao Parque; X    

- Confeccionar e manter disponível material de 
divulgação sobre o sistema brasileiro de Parques 
Nacionais; 

X    

- Contatar as empresas de turismo regionais para 
entendimento sobre o treinamento de seus guias 
para atuarem junto a excursões no Parque; 

X    

- Promover a visita ao Parque Nacional de 
jornalistas, políticos e outras pessoas que possam 
influir, positivamente, na opinião pública; 

X    

- Apresentar os programas audiovisuais preparados 
sobre o Parque às comunidades vizinhas;  X   

- Adquirir,  gravador,  projetor de slides e tela para 
uso fora do Parque. X    

3. Programa de Operações     
3.1. Subprograma de Proteção     
- Fiscalizar toda a área do Parque em caráter 
permanente; X    

- Agilizar  o processo de regularização fundiária; X   
Sob responsabilidade da 

Procuradoria da GEREX/RS e 
DICRI/DF 

- Definir as trilhas internas necessárias ao trabalho 
de fiscalização; X    

- Completar o cercamento do perímetro do Parque;   X  

- Instalar torres de controle de incêndio; X   03 torres instaladas e em 
funcionamento 

- Adquirir equipamento para controle de incêndio; X    
- Adquirir e implantar sistema de rádio 
comunicação; X    

- Construir ponte sobre o Arroio Perdizes; X    
- Contratar firma para projetar e instalar sistema de 
esgoto; X    

- Interditar área na borda do cânion do X    
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 Observações Atividades Sim Não Parc.  
Itaimbezinho; 
- Contatar proprietários das áreas adjacentes à 
estrada que leva ao Faxinalzinho; X    

 
- Separar faixa de pedestres nas pontes sobre o 
Arroio Perdizes; 

  
X  

Durante o período que o parque 
recebe visitante, não pode 
transitar veículos sobre as 

pontes, entre o Paradouro e o 
Arroio Preá 

- Elaborar folhetos sobre o uso da trilha da Zona 
Primitiva;  X   

- Elaborar projeto e ampliar a ponte sobre o Arroio 
Camisas; X    

- Colocar proteção na borda do cânion, em área 
situada próxima ao Paradouro; X    

- Adquirir material e treinar pessoal para atender 
primeiros socorros; X    

- Contatar DAER-RS para Entendimentos no 
sentido de proibir trânsito pesado no interior do 
Parque; 

X   Hoje não existe mais transito de 
veículos no interior do parque 

- Colocar placa proibitiva de trânsito pesado no 
interior do Parque, no entroncamento Azulega-
Morro Agudo, com a estrada de acesso ao Parque, 
e na localidade de Morro Agudo; 

X   Hoje não existe mais transito de 
veículos no interior do parque 

- Definir os novos limites e elaborar novo Decreto 
de redelimitação do Parque; X    

- Alertar os visitantes sobre condutas que 
aumentem sua segurança no interior do Parque; X    

- Confeccionar e colocar placas em pontos 
estratégicos do Parque, advertindo sobre a sua 
condição de área protegida por lei; 

X    

- Realizar fiscalização preventiva periódica nas 
áreas de concentração de visitantes, incluindo o 
corte de galho de árvores que coloquem em risco a 
sua segurança; 

X    

- Contatar DAER-RS para locar e construir o novo 
traçado da estrada de ligação do centro de 
visitantes ao Paradouro; 

 X  
Esta estrada foi fechada e todo o 

transito se da por Cambará do 
Sul – RS-20 

- Avisar os proprietários que após o vencimento dos 
prazos estipulados na escritura, os animais 
encontrados no interior do Parque serão 
apreendidos; 

X    

- Elaborar projetos e instalar postos de vigilância :   X  
I. Área do Camping;  X   
II. Centro de Visitantes; X    
III. Paradouro; X    
IV. AD Azulega;  X   
V. AD Mampituba; X    
VI. AD Morro do Falcão;  X   
- Elaborar projetos e instalar postos de vigilância 
com bilheteria :   X  

I. AD Ponte do Camisa; X   Não é permitido o acesso de 
visitantes por este posto 

II. AD Gralha Azul; X    
III. AD Perdizes; X    

IV. AD. Faxinalzinho; X   Não é permitido o acesso de 
visitantes por este posto 

- Colocar lixeiras nas áreas de uso público; X    
- Adquirir rádios, veículos, animais e equipamentos 
para atividades deste subprograma; X    

- Interditar ao público a estrada de acesso à 
propriedade localizada atrás do Paradouro e Bela 
Vista; 

X    

     
- Colocar piquetes com plaquetas refletoras ao X    
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 Observações Atividades Sim Não Parc.  
longo dos trechos mais perigosos da estrada que 
leva ao Paradouro. 
3.2. Subprograma de Manutenção     
- Desenvolver esquema para coleta de lixo e 
limpeza das lixeiras; X    

- Revisar periodicamente e reparar quando 
necessário as cercas perimetrais; X    

- Manter em bom estado de conservação as vias de 
circulação interna e trilhas; X    

- Determinar sistema de rodízio para verificação e 
manutenção preventiva periódica de todo o 
equipamento; 

X    

- Elaborar projeto, implantar e equipar oficina 
mecânica;  X  Serviço terceirizado 

- Construir depósito para combustível e lavador 
para veículos;  X  Serviço terceirizado 

- Treinar pessoal para reparos gerais; X    
- Adquirir material básico para carpintaria;  X  Serviço terceirizado 
- Verificar periodicamente o estado de conservação 
dos mirantes; X    

- Verificar periodicamente e reparar quando 
necessário, toda sinalização do Parque;   X  

- Manter estoque de material de limpeza e pintura; X    
- Manter todas as áreas de desenvolvimento em 
perfeito estado de conservação, limpeza e bom 
aspecto visual; 

X    

- Equipar as construções com extintores de incêndio 
e revisa-los periodicamente; X    

- Adquirir trator; X    
- Manter em bom estado de funcionamento o 
sistema de iluminação e rede elétrica; X    

- Manejar área de pastagem para animais; X    
- Manter estoque de ração.   X  
3.3. Subprograma de Administração     
- Preencher o quadro de pessoal proposto no 
organograma;  X   

- Adotar providências necessária à elaboração e 
execução dos projetos de construção; X    

- Reformar a sede da fazenda das Macieiras para 
residência do diretor do Parque; X    

- Elaborar projetos e construir residências para 
assistentes e chefes de núcleo de vigilância, 
interpretação, administração e manutenção; 

 X   

- Elaborar projeto e construir sede administrativa; X    
- Elaborar projeto e construir alojamento para 
funcionários; X    

- Contratar firma para elaborar projeto de instalação 
de rede de transmissão, ligando o Parque à rede 
existente na estrada Cambará do Sul-São Francisco 
de Paula; 

X   Nossa rede foi ligada a rede de 
Cambará do Sul/RS 

- Entrar em contato com a  prefeitura de Cambará 
do Sul, para que o IBDF (IBAMA) assuma o controle 
da concessão do Paradouro; 

X    

- Adquirir caixas registradoras para equipar as 
bilheterias; X    

- Entrar em contato com a FLONA de São Francisco 
de Paula para estudar a possibilidade de instalação 
de venda de mudas de essências nativas no 
Parque; 

 X   

- Contatar proprietário(s) das áreas cortadas pela 
estrada que liga o cânion do Faxinalzinho à estrada 
de ligação com a sede; 

X    

- Proceder às melhorias necessárias na estrada;   X  
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 Observações Atividades Sim Não Parc.  
- Elaborar projetos e reformas no Paradouro; X    

- Atualizar o Plano de Manejo do Parque; X   Encontra-se sendo atualizado 
após 19 anos 

- Elaborar o regimento interno; X    
- Contatar a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT)  para a instalação de caixa de 
coleta e venda de selos no Parque; 

 X   

- Retirar casa e depósito existentes junto ao cânion, 
na AD Itaimbezinho. X    
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Situação das Ações  propostas pelo Plano de Ação Emergencial – PNAS 

EXECUTADO 
AÇÕES/ATIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS Sim Não Parc
. 

OBSERVAÇÕES 

A – Administração      
Preparar a implantação do 
PAE  X    

Elaborar agenda 1° ano POA elaborado X    

Elaborar plano de monitoria Fichas de Monit. 
elaboradas X    

Acompanhar/avaliar execução 
do PAE Relatórios elaborados X    

Elaborar agenda 2° ano POA elaborado X    
Definir o organograma 
funcional Organograma elaborado X    

Redimensionar quadro de 
lotação de pessoal Quadro redimensionado X    

Identificar e implementar 
alternativas de provimento de 
pessoal 

     

Fomentar o remanejamento e 
redistribuição de servidores do 
IBAMA e de outros órgãos 
públicos para a UC 

 
Aumento do efetivo da 

UC 

 
X   

 
Foi conseguido apenas 
02 (dois) servidores do 

IBAMA 
Firmar acordos de Cooperação 
Técnica com Pref. de entorno 
para cessão de mão-de-obra 

 
Acordos firmados 

 
X   

 
Acordo firmado apenas 

com a PMCS 
Oferecer estágios para 
estudantes universitários e de 
escolas técnicas 

Estagiários atuando  
 X  Entraves burocráticos – 

Adequar legislação 

Contratar pessoal de vigilância  
e conservação Pessoal contratado X    

Curso de treinamento na 
preservação e combate a 
incêndios 

Cursos realizados 
Pessoal treinados X    

Curso de treinamento em 
primeiro socorros 

Cursos realizados 
Servidores Treinados  X  IBAMA/Escola Móvel/DF 

Curso de capacitação técnica 
para atender aos visitantes 

Cursos realizados 
Servidores Treinados X   Gov. do Estado do Rio 

Grande do Sul 
Curso de capacitação técnica 
para uso de equipamentos 
específicos 

Cursos realizados 
Servidores Treinados X   GPS, Arcview, etc. 

Curso de capacitação técnica 
em atividades administrativas 

Cursos realizados 
Servidores Treinados X    

Divulgar a necessidade de 
treinamento de pessoal Necessidades divulgadas X    

Estabelecer sistema de 
manutenção de equipamentos 
e instalações 

     

Elaborar plano sistemático de 
manutenção Plano anual elaborado X   POA 

Adquirir materiais para 
atividades de manutenção 

Materiais e peças 
disponíveis X   Empresa terceirizada 

Realizar atividades de 
manutenção 

Equipamentos e 
instalações em bom 

estado 
X   

Manutenção realizada 
por funcionários 

conveniados 
Implantar cobrança de 
ingressos na AD Gralha Azul Número de Pagantes X    

Promover a revisão do Plano 
de Manejo 

Plano de Manejo revisado 
e atualizado   X Encontra-se em 

elaboração 
Firmar acordos de Cooperação 
com Instituições Acordos firmados X   PMCS/UNES/UNISSINO

S 
Elaborar e aprovar cronograma 
de atividades 

Cronograma elaborado 
Cronograma aprovado   X  
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EXECUTADO 

DIREC 
Realizar levantamentos 
básicos 

Levantamentos básicos 
realizados X    

Elaborar regimento Interno Regimento elaborado X    
      
Estabelecer sistema eficiente 
de coleta de lixo Sistema implantado X    

B – INFRA-ESTRUTURA      
Dotar o Parque de um sistema 
de energia elétrica Sistema implantado X    

Implantar rede na AD 
MAcieiras Km de rede implantada X    

Estudar prioridades e melhor 
alternativa 

Prioridades e alternativas 
definidas X    

Implantar rede no trajeto mais 
adequado 28 Km rede implantados X    

Identificar parceria para apoiar 
a viabilização do sistema de 
rede elétrica 

Número de parceiros com 
termos de cooperação 

assinados 
X   Gov. do  Estado do Rio 

Grande do Sul 

Recuperar e Construir pontes      
Recuperar pontes do Camisas, 
Preá e Perdizes Pontes Recuperadas X    

Elaborar e construir ponte na 
segunda travessia do arroio 
Perdizes 

Projeto elaborado 
Ponte construída X    

Construir e equipar edificações 
de controle e fiscalização      

Elaborar Projetos Projetos elaborados X    
Construir Posto de 
Fiscalização no Rio do Boi Posto construído X    

Construir Posto na AD 
Mampituba Posto construído X    

Equipar esses postos de 
fiscalização Postos Equipados X    

Recuperar e equipar 
instalações administrativas      

Recuperar parte do Paradouro 
para Escritório da 
Administração 

264 m2 reformados X   Foi construída nova sede 
administrativa 

Equipar escritório da 
administração Escritório equipado X    

Recuperar imóvel da Fazenda 
Morro Agudo Imóvel recuperado X   Foi construído novo 

Posto de fiscalização 
Equipar residência funcional 
em Morro Agudo Residência equipada X    

Recuperar imóvel da AD Ponte 
do Camisas Imóvel recuperado X    

Recuperar, construir e equipar 
infra-estrutura de visitação      

Elaborar projeto Projeto elaborado X    
Recuperar e ampliar portaria 
AD Gralha Azul 

Portaria recuperada e 
ampliada X   Foi construído novo 

prédio no local 
Equipar portaria AD. Gralha 
Azul Portaria equipada X    

Construir Portão na AD Gralha 
Azul Portão construído X    

Recuperar parte do paradouro 
para Centro de Informações Paradouro recuperado X   Construído novo prédio 

Equipara Centro de 
Informações do Paradouro 

Centro  de Informações 
equipado X    

Urbanizar área externa do 
Paradouro 

m2 de área externa 
urbanizada X    
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EXECUTADO 

Autorizar, como concessão, 
pontos de venda de artesanato 
nos boxes do subsolo do 
Paradouro 

Pontos de venda 
funcionando   X 

Pontos de venda 
implantados porém não 

se conseguiu arrendá-los 

Elaborar projeto reforma 
“Cabanas”para venda de 
lanches 

Projeto elaborado 
Reforma realizada X    

Concessionar a cabana para 
venda de lanches Lanches  X  

Optou-se que a venda de 
lanches se realizasse no 

Centro de Visitantes 
Reformar sanitários do 
paradouro Sanitários reformados X    

Construir nova fossa séptica 
na AD Paradouro, mais 
afastada do Arroio Perdizes 

Fossa construída em 
local adequado X    

Identificar local e construir 
estacionamento entre AS’s 
Recanto e Paradouro 

m2 estacionamento 
construído X    

      
Elaborar projeto e instalar 
painel informativo/educativo no 
estacionamento 

Painel instalado  X   

Sinalizar a estrada impedindo 
a circulação de veículos após 
o estacionamento 

Estrada sinalizada X    

Colocar porteira com cadeado 
logo após a ponte do arroio 
Perdizes no Paradouro 

Porteira construída   X Acesso controlado sem a 
necessidade de porteira 

Recuperar área de piquenique 
AD. Recanto 

m2 de área de piquenique 
recuperada  X  

Área bastante alagada, 
imprópria para esta 

atividade 
Reformar sanitários, lava-
pratos e churrasqueira na AD 
Recanto 

m2 de área reformada   X 
Apenas as 

churrasqueiras não foram 
recuperadas 

Realizar estudos, elaborar 
projetos e instalar mirantes e 
sistema de projeção no cânion 
Itaimbezinho 

     

Realizar prospecção geológica Estudo realizado X    
Implantar sistema de proteção 
na borda do cânion      

Barreira física m2 de cerca c/pilares e 
cabos de aço X    

Placas de advertência Placas implantadas X    
Instalar mirante da Cachoeira 
do Arroio Perdizes 

m2 de mirantes 
implantados X    

Instalar mirante da Cachoeira 
do arroio Preá, Bela Vista e 
Cotovêlo 

m2 de mirantes 
implantados X    

Reformar local e equipar 
laboratório básico na AD 
Itaimbezinho 

     

Elaborar projeto Projeto elaborado  X   
Realizar a obra Obra realizada  X   
Equipar o laboratório Básico Laboratório equipado  X   
Adquirir Pick—Up, cabine 
dupla 4x4 Veículo adquirido X    

Adquirir equipamentos de 
combate a incêndios Equipamentos adquiridos X    

Adquirir materiais de primeiros 
socorros Materiais adquiridos X    

Recuperar e completar o 
sistema de radiocomunicação 

Sistema recuperado e 
completado X    
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EXECUTADO 

Estudar e implantar 
alternativas adequadas para 
torre/antena 

Torre/antena implantadas X    

Recuperar rádio fixo SSB Rádio fixo recuperado X    
Adquirir rádios móveis e 
portáteis Novos rádios operando X    

Adquirir telefones celulares Telefones celulares em 
uso  X  Foram instalados 

telefones nonocanais 
Adquirir mobiliário, 
equipamentos e utensílios para 
residências e alojamentos 

Residências e 
alojamentos mobiliados X    

PROTEÇÃO      
Implantar sistema de 
fiscalização permanente das 
áreas do Parque 

     

Estabelecer programa de 
fiscalização periódica e 
sistemática das áreas da UC e 
do entorno 

Prog. Anual estabelecido X    

Intensificar a fiscalização em 
áreas sensíveis a invasões e 
incêndios nos períodos críticos 

Ha c/ fiscalização 
intensificada X    

Intensificar fiscalização na 
área do Rio do Boi 

Ações de fiscalização 
acrescido X    

Realizar campo de 
aerofotoreconhecimento Ha aerofotoreconhecidos   X 

Alguns relatórios foram 
realizados pelo NUC/RS 

– faltou continuidade 
Executar rotinas de 
fiscalização      

Realizar vistorias diárias Vistorias diárias 
realizadas X    

Elaborar/preencher fichas 
específicas para anotações 
ocorrências 

Atuações efetuadas X    

Elaborar relatórios periódicos Relatórios elaborados X    
Firmar termo de cooperação 
com Cia.  De Polícia 
Floresta/SC para apoio a 
fiscalização 

Número de Policiais 
envolvidos X   Convênio Firmado c/ 

IBAMA/SC 

Adquirir armas e munição 

Número de armas 
adquiridos 

Cartuchos e balas 
adquiridos 

X    

Adquirir botas e pelerines para 
complementar uniformes 

Conj. Botas/pelerines 
adquiridos  X   

Adquirir Uniformes para novos 
servidores Uniformes adquiridos X    

Recuperar e manter estradas 
internas e do perímetro 

Km estradas  
conservadas X   

Estradas recuperadas e 
mantidas pelo DAE/RS e 
Prefeitura de Cambará 

do Sul 
Estabelecer um sistema de 
prevenção e combate a 
incêndios 

     

Elaborar/implementar plano  
de prevenção/combate a 
incêndios 

Plano implementado X    

Realizar campanhas 
preventivas Campanhas realizadas X   

Pelo Estado do R.G.do 
Sul e 

IBAMA/PREVFOGO/DF 
Firmar acordos de cooperação 
com empresas da região para 
atuar no combate a Incêndios 

Acordos firmados X   Celulose S/A 
Unidos S/A 
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EXECUTADO 

Firmar acordos de cooperação 
com empresas da região para 
a capacitação de voluntários 
na prevenção e combate a 
incêndios 

Acordos firmados 
Voluntários treinados   

X  
Voluntários treinados 

pelo 
IBAMA/PREVFOGO/DF 

Completar a sinalização do 
Parque e seu entorno      

Elaborar Projeto de 
sinaliza’’cão padronizada Projeto elaborado X   Encontra-se na 

DIREC/DF 

Implantar e manter sinalização Placas de sinalização 
implantadas e mantidas   X  

Identificar ações eficientes e 
juridicamente viáveis para 
evitar invasões no PNAS pelo 
gado 

Estudo com de ações 
elaborado definição  X   

Diminuir e controlar as 
atividades agropastoris no 
PNAS 

     

Cercar as áreas já adquiridas 
na região do arroio Camisas – 
cânion do Faxinalzinho 

10 km de cerca 
construída X    

Identificar fazendeiros que 
criam gado na UC Fazendeiros identificados X    

Definir capacidade de suporte 
de animais na UC, informar 
aos proprietários e controlar 

Capacidade de carga 
definida 

Fazendeiros informados 
Área com gado 

controlado 

X    

Divulgar incompatibilidade e 
retirar da UC gado de ex-
proprietários e fazendeiros do 
entorno 

Número de cabaças de 
gado retiradas X    

Retirar cultivo de áreas já 
indenizadas Ha de cultivos retirado  X  

Dependendo de medidas 
judiciais – Setor Jurídico 
do IBAMA/GEREX/RS 

Controlar a expansão de áreas 
cultivadas de propriedades 
ainda não indenizadas 

Ha de Expansão de 
cultura realizada X   

Realizada através da 
intensificação da 

fiscalização 
USO PÚBLICO      
Planejar e implantar o Centro 
de Informações no Paradouro C. de inf. implantado X    

Implantar ações 
complementares ao 
ordenamento da visitação 

     

Definir normas e critérios para 
a visitação 

Normas e critérios 
definidos X    

Estabelecer capacidade de 
suporte das principais áreas de 
visitação 

Capacidade de carga das 
principais áreas definidas X    

Estabelecer critérios gerais 
para definição da capacidade 
de suporte do uso público em 
UC 

Critérios gerais definidos 
pela DIGER/DF  X   

Elaborar cartazes e folhetos 
informativos/educativos 

Número cartazes 
disponíveis 

Número folhetos 
disponíveis 

X    

Estabelecer quatro trilhas para 
passeios a pé, guiados e auto-
guiados 

     

Preparar e sinalizar as trilhas 
propostas para passeio a pé 

Km de trilhas implantadas 
Número de trilhas 

implantadas 
X    
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EXECUTADO 

Elaborar projeto e instalar 
placas e painéis interpretativos 
nos locais de maior visitação 

Placas e painéis 
implantados  X   

Instalar lixeiras nas áreas de 
uso público Lixeiras instaladas X    

Identificar o perfil do visitante      
Elaborar fichas para registro 
de informações Fichas elaboradas X    

Elaborar fichas para pesquisa 
de opinião Fichas elaboradas X    

Coletar dados e sistematizar 
as informações 

Dados coletados e 
sistematizados X    

Incentivar e apoiar, 
SETUR/RS, Prefeituras e 
iniciativa privada para 
treinamento de guias 

 
Guias treinados 

 
X    

Fechar o interior dos cânions à 
visitação pública até a revisão 
do Plano de Manejo 

 
Cânion fechado 

 
X   

Foi aberto 
posteriormente, após a 

construção do PIC Rio do 
Boi e estudo de 

Capacidade de carga 
Encerrar as atividades de 
camping no PNAS      

Fazer gestão junto as 
Prefeituras, assoc. de 
moradores e fazendeiros para 
implantar camping e outras 
formas de hospedagem fora do 
PNAS 

Camping operando 
Leitos implantados 

 
X    

Divulgar a previsão de 
encerramento da atividade de 
camping no PNAS 

Encerramento divulgado X    

Divulgar novas alternativas de 
camping e hospedagem Informações divulgadas X    

E - PESQUISA      
Estruturar Centro de 
Informações Técnicas      

Levantar pesquisas 
desenvolvidas no PNAS Levantamento realizado X    

Realizar levantamento do 
acervo 
bibliográfico/documental PNAS 

Levantamento realizado X    

Organizar banco de dados Banco de dados 
operando X    

Realizar estudos sobre 
capacidade de suporte 

Estudos necessários 
realizados X    

Definir pesquisas prioritárias Prioridades definidas  X  Aguardando revisão do 
Plano de Manejo 

Incentivar o desenvolvimento 
de pesquisas      

Divulgar os temas prioritários Comunicações enviadas  X   
Firmar Termo de Coop. Para 
Pesquisas Termos Celebrados X    

Incentivar a elaboração de 
teses, monografias e 
dissertações sobre o Parque 

Estudos divulgados X    

Divulgar as condições 
logísticas do PNAS Comunicações enviadas X    

F – REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA      

Acompanhar ações judiciais de 
reintegração de posse das 
áreas adquiridas e não 

Propriedades 
reintegradas devido ao 

acompanhamento 
X   

Processos encontram-se 
na DIAJUR/GEREX/RS, 

desde 1994 
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EXECUTADO 

desocupadas 
Realizar identificações e 
levantamentos das 
características dos atuais 
ocupantes 

Levantamento executado X    

Estabelecer prioridades para a 
aquisição de terras, quando 
houver recursos financeiros 

Prioridades definidas X    

Incentivar e apoiar ONG`s que 
buscam captar recursos para 
aquisição de terras no PNAS 

 
Ha ou R$ obtidos por 

ONG`s 
  

X   

Elaborar minuta de Lei e obter 
apoio para aprovar alterações 
dos limites do Parque 

Minuta elaborada  X   

G - ENTORNO      
Elaborar programa de 
educação ambiental para 
aplicar junto à população do 
entorno 

Programa elaborado  X   

Firmar acordos de cooperação 
para estudos das 
características da população 
de entorno 

Acordos firmados 
Carac. da pop. conhecida   X 

Estudos realizados por 
mestrandas da USP e 

UFRS 

Elaborar e executar o 
programa de educação 
ambiental 

Número de pessoas 
alcançadas  X   

Preparar material específico de 
apoio às atividades do 
programa 

Material disponível  X   

Firmar convênios com 
prefeituras, instituições 
governamentais e não-
governamentais para 
execução do programa 

 
Acordos firmados 

 
 

 
X   

Participar e apoiar a realização 
de  eventos regionais Participação em eventos X    

Apoio à EMATER/RS e 
EPAGRI/SC para difundir 
informações técnicas/práticas 
conservacionistas à população 
de entorno 

 
Agricultores orientados   

 
 

X  

Incentivar a expansão da 
atividade turística no entorno 
do Parque 

Número de visitantes 
acrescido X    

Incentivar e apoiar a 
identificação e implantação de 
alternativas econômicas para o 
entorno 

Agricultores usando 
novas alternativas   X IBAMA/EMATER/RSEPA

GRI/SC 

Fornecer apoio logístico para 
estudo socioeconômico no 
entorno 

Estudo realizado  X   

Firmar termo de cooperação 
técnica com a Celulose S/A 
visando o apoio no controle ao 
cânion Fortaleza 

Termo Celebrado  X  
Foi adquirido terras no 

PNSG, não sendo 
necessário este acordo 

Fazer gestão junto a Pref. 
Municipal de Cambará do Sul, 
para manutenção da estrada 
Morro Agudo/Azulega 

8 Km de estrada com 
pouco uso X    

G - ENTORNO      
Fazer gestão junto ao Gov. 
Estado do R.G. do Sul sobre o 
domínio e controle da estrada 

15 m de estrada sob 
controle do IBAMA X    
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EXECUTADO 

estadual na UC. 
Fazer gestão junto as 
prefeituras municipais e 
governo dos  estados de Sc e 
RS, visando a melhoria das 
vias de acesso ao Parque 

 
36 km de estradas 

melhoradas 

 
X    

H - MONITORAMENTO      
Instalar três estações 
meteorológicas      

Na parte baixa/Sc Estação implantada X    
Junto ao Cânion Itaimbezinho Estação implantada X    
No planalto/RS Estação implantada X    

Coletar e monitorar condições 
climáticas Dados diários disponíveis  X  

As estações encontram-
se com defeito, desde 
que foram implantadas 

Realizar o acompanhamento 
estatístico da visitação 

Dados de visitantes 
disponíveis X    

Elaborar fichas próprias e 
registrar ocorrências físicas e 
biológicas 

Dados sobre ocorrências 
disponíveis X    

Registrar, mapear e monitorar 
a ocorrência de queimadas Incêndios monitorados X    

I – RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS      

Implantar sistema de avaliação 
e monitoramento dos Planos 
Operativos Anual 

Sistema implantado e 
operando X    

Melhorar controle 
administrativo financeiro 

Monitoramento 
administrativo financeiro 

implantado 
X    

Estudar formas de parcerias 
para viabilizar projetos e 
recursos 

Alternativas identificadas X    
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1- Apresentação 
 
 
 

 
 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – 
Ibama promoveu, através da 

Socioambiental, no período de 8 a 10 de maio 
de 2003, em Cambará do Sul-RS, uma Oficina 
de Planejamento com o objetivo de subsidiar a 
elaboração do Plano de Manejo dos Parques 
Nacionais dos Aparados da Serra e Serra 
Geral. 
A oficina contou com a participação de 
funcionários e dirigentes do Ibama; 
consultores envolvidos na elaboração do 
Plano de Manejo; representantes de empresas 
locais, de organizações comunitárias e 
ambientalistas e de órgãos públicos municipais 
e estaduais. 
Em uma sessão de abertura dos trabalhos, foi 
feita uma abordagem do processo de 
elaboração do Plano de Manejo e a sua 
importância para que os Parques Nacionais 
dos Aparados da Serra e Serra Geral 
cumpram com os seus objetivos de criação, 
complementada com informações gerais sobre 
a situação atual da Unidade de Conservação e 
do contexto regional. Nesta abordagem, foi 
ressaltada a importância do apoio e da 
participação das lideranças e autoridades 
locais, representando os principais grupos e 
instituições direta ou indiretamente envolvidos 
com os parques nacionais, neste importante 
momento de análise e busca de alternativas 
para a solução dos problemas diagnosticados, 
subsidiando a elaboração do Plano de Manejo. 
A oficina foi iniciada com uma etapa de 
organização dos trabalhos, quando os 
participantes se apresentaram e manifestaram 
a própria visão sobre os Parques Nacionais 
dos Aparados da Serra e Serra Geral (painel 
3.1). Possibilitando uma melhor orientação 
quanto ao desenvolvimento da oficina, foram 
apresentados os objetivos (painel 3.2) e o 
programa de trabalho proposto (painel 3.3), 
detalhando-se as etapas lógicas, sucessivas e 
interligadas de análise e de planejamento. 
A etapa de organização da oficina foi 
concluída com uma breve exposição dos 
aspectos de fundamentação metodológica, 
focalizando a Oficina de Planejamento como 

um espaço de construção coletiva proposto no 
Roteiro Metodológico para o Planejamento de 
Áreas de Proteção Integral (painel 3.4). 
Em uma etapa inicial de análise da situação 
dos parques (painel 4), os participantes 
identificaram os aspectos que, considerados 
como pontos fracos inerentes aos Parques 
Nacionais dos Aparados da Serra e Serra 
Geral, impedem ou dificultam o alcance de 
seus objetivos (painel 4.1). Os aspectos 
identificados foram analisados, destacando-se, 
segundo a visão individual dos participantes, 
aqueles considerados de maior gravidade para 
os Parques Nacionais da Serra Geral (painel 
4.1.1) e dos Aparados da Serra (painel 4.1.2). 
Na continuidade da análise da situação atual 
das UCs, os participantes identificaram os 
aspectos que, considerados como pontos 
fortes, contribuem para o alcance de seus 
objetivos de criação (painel 4.2). Os pontos 
fortes foram analisados, destacando-se 
aqueles considerados de maior importância 
para os Parques Nacionais da Serra Geral 
(painel 4.2.1) e dos Aparados da Serra (painel 
4.2.2). 
Em uma etapa de análise do contexto – local, 
regional, nacional e internacional (painel 5) –,  
os participantes identificaram inicialmente os 
principais aspectos que, considerados como 
ameaças, impedem ou dificultam o manejo dos 
parques nacionais PNAS e PNSG (painel 5.1). 
Os aspectos identificados foram analisados, 
destacando-se aqueles considerados de maior 
gravidade (painel 5.2). 
Na continuidade da análise do contexto, os 
participantes identificaram os principais 
aspectos considerados como oportunidades 
para o manejo dos parques nacionais, 
contribuindo para o cumprimento de seus 
objetivos (painel 5.3). As oportunidades foram 
analisadas, destacando-se aquelas 
consideradas de maior relevância (painel 5.4). 
Fundamentados na análise da situação das 
UCs e do contexto local, foram identificadas 
áreas físicas e temáticas – internas e externas 
– consideradas de interesse estratégico para o 
planejamento das UCs. 

O 
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Organizados em pequenos grupos de trabalho, 
os participantes elaboraram os mapas 
temáticos (painel 6), identificando: 
– infra-estruturas e acessos existentes; 
– áreas de visitação, atrativos e roteiros 

turísticos; 
– moradores e pressões antrópicas nas UC’s; 
– aspectos bióticos, abióticos, pesquisa e 

monitoramento; 
– infra-estrutura dos municípios lindeiros e 
ocupações humanas; 
– corredores ecológicos. 
Na continuidade, foi feita uma reflexão sobre o 
zoneamento das UC’s (painel 7), explicando-
se os critérios para o estabelecimento das 
diferentes zonas internas às UC’s, decorrentes 
das condições de uso e  peculiaridades 
ambientais. Em uma reflexão sobre a Zona de 
Amortecimento, estabelecida na 
regulamentação do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC, os 
participantes identificaram os aspectos e 
recomendações que devem ser observados 
para a sua definição e implantação (painel 8). 
As idéias dos participantes foram organizadas 
em um painel e analisadas, destacando-se, 
segundo a visão individual, os aspectos 
considerados de maior relevância (painel 9). 
 A etapa de planejamento foi iniciada com uma 
análise dos pontos fracos e ameaças, 
considerados de maior gravidade para os 
Parnas, relacionando-os como forças 
restritivas – que comprometem o cumprimento 
dos objetivos de criação das UCs – e dos 
pontos fortes e oportunidades, relacionando-os 
como forças impulsoras – que contribuem para 
a superação dos problemas e a consolidação 
dos Parques Nacionais dos Aparados da Serra 
e Serra Geral. 
Os grupos de trabalho, organizados segundo 
as áreas físicas e temáticas consideradas 
estratégicas para o manejo das UC’s, 
elaboraram as propostas de ação, que foram 
apresentadas em plenária, intensamente 
discutidas e complementadas (painel 10). A 
exigüidade do tempo não possibilitou fazer os 
ajustes necessários para a definição das áreas 
estratégicas internas das UCs, como também 
sistematizar e compatibilizar as propostas de 
uso público com a infra-estrutura necessária.  

Finalizando a oficina, os participantes 
refletiram sobre a operacionalização das 
ações propostas, identificando as principais 
instituições envolvidas e o potencial de 
cooperação institucional, fortalecendo o 
processo de gestão participativa das Unidades 
de Conservação (painel 11). 
Em uma avaliação final da oficina, os 
participantes manifestaram os sentimentos de 
satisfação com os resultados alcançados: um 
trabalho árduo e proveitoso (painel 12). 
O compromisso dos participantes com o 
processo de análise e planejamento dos 
narques nacionais possibilitou, de forma 
consistente e realística, desenvolver uma 
discussão sobre as questões estratégicas para 
a integração das UCs aos processos regionais 
de desenvolvimento social e econômico, em 
um ambiente construtivo de busca de soluções 
consensuais. 
Cabe registrar a dedicação da equipe 
responsável pela coordenação e elaboração 
do Plano de Manejo – vinculada à 
Socioambiental –, assegurando a organização 
do evento com qualidade e contribuindo de 
forma efetiva para os resultados alcançados. 
Este relatório é constituído da documentação 
dos painéis elaborados pelos participantes 
durante a oficina e complementado com as 
anotações do moderador. 
 
 

Roberto M. Rezende 
Moderador 

 
 
 
 
 
 
 

R. Itamaracá, 81 

Belo Horizonte-MG 

CEP: 31.110-580 

(31) 3422-4566 

robertorezende@hotmail.com 
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2- Conteúdo 
 
 
 
 

 
1- Apresentação 

2- Conteúdo 

3- Organização da Oficina 

3.1- Participantes 

3.2- Objetivos da Oficina 

3.3- Programa de Trabalho 

3.4- Fundamentação Metodológica 

4- Análise da Situação Atual dos Parques Nacionais 

4.1- Pontos Fracos 
  4.1.1- Pontos Fracos: Parque Nacional da Serra Geral 
  4.1.2- Pontos Fracos: Parque Nacional dos Aparados da Serra 
4.2- Pontos Fortes 

4.2.1- Pontos Fortes: Parque Nacional da Serra Geral 
  4.2.2- Pontos Fortes: Parque Nacional dos Aparados da Serra 

5- Análise do Contexto Atual 

5.1- Ameaças 
5.2- Ameaças: Gravidade 
5.3- Oportunidades 
5.4- Oportunidades: Aspectos Relevantes 

6- Mapas Temáticos  

7- Zoneamento Interno das UCs 

8- Zona de Amortecimento 

9- Zona de Amortecimento: Aspectos Relevantes 

10- Plano de Ação: Propostas dos Grupos de Trabalho 

11- Cooperação Interinstitucional 

12- Avaliação da Oficina 
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3- Organização da Oficina 
  

Em uma etapa inicial, foram apresentadas aos participantes quatro perguntas orientadoras 
para a organização da oficina: 

 
 
 
 
 
 
  

 
3.1- Participantes da Oficina 

 
Respondendo à pergunta inicial Quem somos?, os participantes se apresentaram, 

sendo elaborado o seguinte painel: 
 

Quem sou? O que faço? Onde? Visão do Parque 
Aécio Mendonça Primeiro tenente 

Polícia Militar-RS 
- Área de proteção ambiental 
- Fundamento da natureza 

Alessandro 
Bonamigo 

Engenheiro florestal 
Iniciativa privada 
Conselho Consultivo 

Preservar a natureza sem prejuízo ao 
desenvolvimento econômico da região

Andrews Ernesto 
Mohr 

Condutor local de ecoturismo (Acontur) 
Cambará do Sul-RS 

- Área de conservação 
- Ferramenta de educação ambiental 
- Oportunidade de desenvolvimento 
sustentável 
- Oportunidade de trabalho 
- Preservação ambiental e cultural 

Antônio José Porto Presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Jacinto Machado-SC 

Mostrar e conscientizar sobre a 
natureza, a flora e a fauna 

Cláudia Santos Bióloga 
Assessora técnica 
MPF-SC 

- Fonte de recurso natural 
- Atração/turismo sustentável 

Dilton Pacheco Técnico agropecuário e condutor local de 
turismo 
Estudante de turismo 
Sec. Municipal de Turismo, Indústria e 
Comércio  
Jacinto Machado-SC 

Um museu natural voltado ao lazer 
educativo (à formação de consciência 
ecológica), de forma sustentável 

Edinei Rosso 
Mariani 

Secretário da Agricultura, Indústria, 
Comércio e Meio Ambiente 
Praia Grande 

Preservação com integração homem e 
natureza 

Ênio Frassetto Desenhista de arquitetura 
Araranguá-SC 

Paraíso de beleza e vida 

Fernando Athayde Chefe de UC 
Ibama 

Banco genético 

Inês Pilatti Salla Extensionista rural-BES 
Emater-RS 

Unidade de conservação ambiental e 
de relevância 

Jaísson Benfato 
Mariani 

Técnico agrícola 
Acevam 
Praia Grande 

Se o Plano de Manejo for bem 
elaborado, tanto o Parque quanto as 
comunidades de entorno sairão 
beneficiados 

 

Como? 
 

Quando?
O que 

vamos fazer?

Quem 
somos? 
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Quem sou? O que faço? Onde? Visão do Parque 
João Augusto 
Bresola 

Gerente de Unidades de Conservação 
Fatma-SC 

Uma unidade que vem para manter o 
equilíbrio sustentável, tanto na 
preservação quanto socioeconômico 

Jordan Wallaver Analista ambiental 
Ibama-SC 

- Lazer 
- Aventura 
- Conservação 

José Luís Andrade Engenheiro florestal 
Cambará S/A 

Ser reconhecida mundialmente como 
uma UC em sintonia com as 
comunidades de entorno 

José Paulo Fitarelli Analista ambiental 
Ibama-RS/Diuc 

- Proteção dos recursos naturais 
- Precisa melhorar 

Leandro Umaun ONG Curicaca 
Geólogo 
Pós-graduação em Geoquímica 
Trabalho com meio ambiente na região 
dos parques 
Conselho Consultivo 

- Extrema importância para a 
preservação dos ecossistemas de 
campo, mata nebular, mata araucária, 
mata atlântica e fauna 
- Grande potencial didático 

Lêda Maria 
Vasconcelos 
Furtado 

Arquiteta  
Setor de Manejo 
Direc/Ibama 

Proteção aliada à interpretação e 
educação ambiental 

Leoni Lima Secretária de Turismo 
Cambará do Sul 

Um patrimônio da humanidade 

Luís Fernando 
Barrios 

Engenheiro florestal 
POA-RS 

- UC com objetivo de proteção 
- Amostra de ecossistemas da região 
Aparados da Serra 

Maria Tereza 
Buchele 

Gerente técnica 
Santur – Santa Catarina Turismo 

Espaço para a prática do ecoturismo 
de forma ordenada 

Marledo Egídio 
Costa 

Segundo tenente PM 
Comandante do Pelotão de Polícia 
Ambiental-SC 
Criciúma-SC 

- Sustentabilidade 
- Proteção 
- Visão cênica 

Maycon Bettoni Analista de meio ambiente 
Eletrosul 

Ecossistema riquíssimo que deve ser 
preservado 

Rafael A. P. Britto Vice-diretor Acaserge 
Membro da comissão técnica  
Monitor de canionismo da FFS – 
Federação Fr. Espeleologia 

- Excepcional beleza natural 
- Local de grande importância para o 
contato com a natureza e ímpar para a 
prática de canionismo 

Renato Corte Real Engenheiro agrônomo 
Sema-RS  
Responsável pela implantação de UC´s no 
litoral norte do RS  
HFT/RBMP/RBSG/PEI 

- Uma das sete maravilhas do mundo 
- Um marco ambiental do Brasil 

Roberto Rezende Moderador 
Base: Belo Horizonte 

A ser criada nesta oficina 

Rogério Dalpont Técnico agropecuário 
Epagri 

- Ecológico 
- Social 

Tadeu Santos Ambientalista 
Araranguá-SC 

? 

Tatiana Bressel Bióloga 
Coordenadora do Grupo de Análise de 
Impacto Ambiental 
Acaserge 

Beleza natural ímpar que necessita de 
cuidados devido à fragilidade 

Vandir Zancan Engenheiro florestal 
Cambará S/A 

Ser reconhecido mundialmente como 
um parque turístico-educativo que 
preserva seus recursos naturais em 
harmonia com a comunidade 
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3.2- Objetivos da Oficina 
 
 

Respondendo à pergunta o que vamos fazer?, foram apresentados os objetivos estabelecidos no 
Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Proteção Integral e as 

etapas lógicas, sucessivas e interligadas de análise e planejamento a serem desenvolvidas no 
programa de trabalho. 

 
• Subsidiar a elaboração do Plano de Manejo dos Parques Nacionais dos Aparados da Serra e 

Serra Geral 
 
• Promover a articulação e cooperação entre os principais grupos e instituições envolvidos com as 

unidades de conservação 
 
• Promover o intercâmbio de conhecimentos entre os participantes 
 

 
3.3- Programa de Trabalho 

 
Respondendo à pergunta quando?, foi feita a programação dos trabalhos, definindo-se  

a agenda de trabalho. 
 
Dia 08/02 
Quinta-feira 
 
• Organização da Oficina  
• Análise das Unidades de Conservação: 

- Pontos Fracos 
- Pontos Fortes 

• Análise do Contexto: 
- Oportunidades 
- Ameaças 

 
Dia 09/02 
Sexta-feira 
• Mapeamento de Informações: 

- Áreas Estratégicas Internas e Externas 
• Planejamento da Estratégia de Ação  
 
Dia 10/02 
Sábado 
• Planejamento: Consolidação da Estratégia de Ação  
• Cooperação Interinstitucional  
• Avaliação da Oficina 
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3.4- Fundamentação Metodológica 
 

Respondendo à pergunta Como vamos trabalhar?, foi feita uma reflexão com os participantes 
sobre a Oficina no âmbito do Roteiro Metodológico: 

 
Um espaço de trabalho dinâmico e interativo, que mobiliza o conhecimento e as experiências dos  
participantes para realizar um diagnóstico da Unidade de Conservação e contexto, concebendo uma 

estratégia de ação para o manejo da UC. 
 

A oficina é um espaço pedagógico onde os participantes são os principais atores do 
 processo de construção do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, buscando, de forma  
conjunta e consensual, identificar propostas para a superação dos problemas diagnosticados e o 

aproveitamento das oportunidades existentes. 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

Os Aspectos Básicos da Oficina 
 

Foi explicado o desenvolvimento da oficina, abordando-se três aspectos básicos: 
 

O trabalho em grupo: 
Enfatiza a motivação, o compromisso e a participação efetiva de todos, contribuindo com suas idéias, 
buscando-se, de forma conjunta e consensual, desenvolver o diagnóstico da Unidade e as propostas 
de ação. 
A técnica de coleta e estruturação de idéias – Brainstorm ou Tempestade de Idéias – foi apresentada 
como um instrumento básico para o trabalho em grupo. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O método de trabalho: 
Procedimentos de orientação ao grupo quanto aos passos de análise e planejamento para se chegar 
ao Plano de Ação com mais segurança e agilidade. 

 
A documentação e visualização: 
As idéias dos participantes são registradas em fichas, organizadas em um painel e analisadas, 
tirando-se as conclusões, que são documentadas em um relatório da oficina. 
 

REFLEXÃO

FAZENDO APRENDER

AÇÃO

Os participantes desenvolveram o conteúdo da
oficina utilizando a técnica de coleta e 

estruturação de idéias, ou Tempestade de 
Idéias. 

1 
Geração de 

Idéias 2 
Organização 

3 
Análise 

4 
Conclusões 

Quatro passos básicos são dados na coleta 
e estruturação de idéias: 
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4- Análise da Situação Atual dos Parques Nacionais 
 

Os trabalhos foram iniciados com uma etapa de análise da situação atual, identificando-se os  
aspectos endógenos considerados como pontos fracos e fortes dos Parques Nacionais dos 

Aparados da Serra e Serra Geral. 
 

4.1- Pontos Fracos 
 

Os participantes identificaram os aspectos inerentes aos Parques Nacionais dos Aparados da Serra 
e Serra Geral que, considerados como problemas ou pontos fracos, impedem ou dificultam o 

alcance de seus objetivos de criação. 
 

Uso público 
• Uso público desordenado e por vezes tendencioso  
• Valores cobrados na entrada são muito altos 
• Inexistência de informação, controle e orientação 

para camping selvagem 
• Baixo aproveitamento do potencial de visitação 
• Poucas possibilidades de atividades no interior das 

UC´s  
• Não existe regulamentação das práticas esportivas 

dentro da UC 
• Insuficiência de guias 
• Organização entre Ibama e condutores deficiente 
• Imposição da utilização de guias no Aparado da 

Serra  
• Inexistência de mapas atualizados e precisos em 

escala pequena de todo o Parque  
• Pouca informação e orientação aos visitantes 
• Os visitantes não recebem informações sobre o 

local (fauna, flora, geologia etc.) 
 
Educação ambiental 
• Insuficiência de material educativo/visual 
• Educação ambiental deficiente  
• Inexistência de profissionais de educação 

ambiental  
 
Comunicação 
• Diálogo entre o Parque e a comunidade deficiente 
• Pouca divulgação em níveis nacional e 

internacional 
• Relação institucional do Ibama com a comunidade 

do entorno deficiente 
 
Recursos humanos 
• Número de funcionários insuficiente  
• Número de funcionários do Ibama é pequeno 
• Precariedade em mão-de-obra especializada, 

como guarda-parques, recepcionistas, educação 
ambiental 

• Administradores pouco preparados 
• Pouco conhecimento e preparação técnica dos 

guias que atuam no Parque 
• Subchefias “sem” remuneração – inexistem DAS’s 
 
Parceria 
• Afastamento da parceria Estado-Ibama-prefeitura 

Terceirização 
• Terceirização de serviços para uso público não 

especificados 
 
Recursos 
• Recursos com aplicação duvidosa 
• Desconhecimento de fontes de recursos financeiros  
• Entraves burocráticos para a auto-sustentabilidade 

financeira do Parque 
• Recursos oriundos de taxa de visitação não são 

aplicados na Unidade 
• Recursos financeiros insuficientes 
• Recursos compensatórios/licenciamentos gastos em 

manutenção e não em investimentos 
• Ibama destina poucos recursos aos PN’s, se 

comparado com os outros  
 
Conhecimento 
• Monitoramento ambiental insuficiente 
• Inexistência de linhas de pesquisas prioritárias 
• Pouca divulgação às comunidade de entorno de 

pesquisas e resultados 
• Informações desatualizadas 
• Inexistência de Sistema de Informações Gerenciais – 

SIG 
• Pouco conhecimento sobre comunidades, estrutura, 

funcionamento das turfeiras 
• Carência de levantamentos sistemáticos 
• Insuficiência de estudos populacionais sobre espécies 

mais relevantes (endêmicas e ameaçadas) 
• Pouca gestão para captação de recursos para pesquisa 
• Pouca pesquisa sobre o manejo de espécies exóticas 

nos parques 
 
Regularização fundiária 
• Morosidade dos processos judiciais relativos a 

indenizações fundiárias 
• Situação fundiária regularizada parcialmente 
• A presença de propriedades não indenizadas dentro 

das UC´s 
• Demora e ineficiência na regularização fundiária 
• Retirada de famílias e realocação não foram justas – é 

preciso rever processos 
• Dúvidas na interpretação da legislação sobre os limites 

do Parque na região da Azulega (Cambará do Sul)  
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Infra-estrutura 
• Deficiência na manutenção e manejo da área de 

uso público dos parques 
• Infra-estrutura priorizada apenas na parte superior 

de Cambará do Sul 
• Precariedade da infra-estrutura para atendimento 

ao turista 
• Deficiência de infra-estrutura 
• Não existem meios de transportes no interior do 

Parque 
• Carência de alojamento para pesquisadores 
• Postos de informação e controle em número 

insuficiente 
• Ausência de infra-estrutura como sanitários, 

lixeiras, sinalização etc. 
• Ausência de estrutura – centro de visitantes – nos 

municípios de Praia Grande e Jacinto Machado-
SC 

• Não existe alimentação no interior do Parque 
• Inexistência de áreas de camping organizado com 

infra-estrutura para o campista tradicional 
• Estrutura deficiente de trilhas na parte catarinense 

dos parques 
• Altos custos de implantação 
• Insuficiência de veículos 
• Precariedade da frota de veículos/viaturas  
 
Gestão 
• “Abandono” da UC pelo Ibama 
• Distanciamento da Direc-DF e Gerex-RS para a 

solução de problemas da UC 
• Pouca transparência nas decisões relativas ao 

Parna  
• Ineficiência nos processos de licitação das 

estruturas de apoio aos visitantes 
• Insuficiência de convênios com entidades do 

entorno 
• Inexistência de plano de manejo que integre a 

comunidade 
• Excesso de burocracia 
• Carência de recursos para funcionamento do 

Conselho 
• Funcionamento deficiente do Conselho Consultivo 

(�) 
• Ibama não está apoiando devidamente o Conselho 

(�) 
 
 
 
 
 
Observação:  
(����): Não houve consenso entre os participantes 

Pressão antrópica 
• Extração de palmitos 
• Extração de espécies vegetais ainda ocorre no PNSG 
• Gado nos campos 
• Criação de animais domésticos em áreas do Parque 
• Agricultura convencional dentro do Parque 
• Utilização de agrotóxicos nos reflorestamentos e 

agricultura nas áreas não indenizadas 
• Proliferação de mata exótica dentro da área do Parque 
• Intervenções das prefeituras de SC nos leitos dos rios 
• Desmatamentos nas encostas 
• Reflorestamentos com espécies exóticas 
• Lixos produzidos por caçadores e outros no interior dos 

cânions 
• Inexistência de destinação do lixo coletado 

seletivamente 
• Presença de atividades impactantes dentro das UC´s 
• Ocorrência de caça 
• Recursos naturais desprotegidos – caça e queimadas – 

dentro e no entorno dos parques 
• Perigo de incêndios em campos pelo crescimento da 

vegetação nativa 
• Processos erosivos no vértice Itaimbezinho ampliados 

por problemas de drenagem causados pela estrada 
• Descaracterização dos campos por espécies exóticas 
• Ocorrência de queimadas em área de Parque e entorno 
 
Limites 
• Ausência de demarcação dos limites do Parque 
• Inexistência de sinalização alusiva ao PNSG em SC 
 
Área 
• Tamanho reduzido dos parques 
 
Acesso 
• Difícil acesso rodoviário 
 
Integração das UC’s 
• Confusão de nomes 
• Tratamento como dois parques, o que na realidade é 

um ampliado 
• A conexão dos PN’s é interrompida por uma estrada 
 
Proteção 
• Fiscalização insuficiente 
• Dificuldade de controle de acesso/entrada de pessoas 

no Parque 
• Ibama fiscaliza e não educa/orienta 
• Deficiência na proteção dos recursos hídricos 
• Deficiência de intercâmbio dos órgãos de fiscalização 
• Insuficiência do efetivo de guardas 
• Atuação insuficiente das guaritas de Praia Grande-SC 
• Deficiência do plano de segurança para visitação 
• Inexistência de grupo de resgate especializado em 

cânions e ambientes naturais 
• Precariedade do sistema de combate a incêndio 

Acrescentados após a análise: 
• Difícil obtenção de informações meteorológicas da região 
• Ibama valoriza as empresas de fora do município e não a comunidade local 
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4.1.1- Pontos Fracos: 
Parque Nacional da Serra Geral 

 
Os aspectos identificados como problemas ou pontos fracos foram analisados, destacando-se, 

segundo a visão individual dos participantes, aqueles inerentes ao PNSG considerados de maior 
gravidade. 

ravidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Uso público 
Pouca informação e orientação aos visitantes                   
Inexistência de informação, controle e orientação para 
camping selvagem                   
Poucas possibilidades de atividades no interior das 
UC´s                   
Não existe regulamentação das práticas esportivas 
dentro da UC                   
Baixo aproveitamento do potencial de visitação                   
Inexistência de mapas atualizados e precisos em 
escala pequena de todo o Parque                   
Os visitantes não recebem informações sobre o local 
(fauna, flora, geologia etc.)                   
Educação ambiental 
Educação ambiental deficiente                   
Inexistência de profissionais de educação ambiental                   
Comunicação 
Relação institucional do Ibama com a comunidade do 
entorno deficiente                   
Diálogo entre o Parque e a comunidade deficiente                   
Recursos humanos 
Número de funcionários insuficiente                   
Pouco conhecimento e preparação técnica dos guias 
que atuam no Parque                   
Precariedade em mão-de-obra especializada, como 
guarda-parques, recepcionistas, educação ambiental                   
Número de funcionários do Ibama é pequeno                   
Administradores pouco preparados                   
Parceria 
Afastamento da parceria Estado-Ibama-prefeitura                   
Terceirização 
Terceirização de serviços para uso público não 
especificados                   
Recursos 
Ibama destina poucos recursos aos PN’s, se 
comparado com os outros                   
Entraves burocráticos para a auto-sustentabilidade 
financeira do Parque                   
Recursos financeiros insuficientes                   
Conhecimento 
Monitoramento ambiental insuficiente                   
Inexistência de linhas de pesquisas prioritárias                   
Pouca divulgação às comunidade de entorno de 
pesquisas e resultados                  
Inexistência de Sistema de Informações Gerenciais – 
SIG                  
Carência de levantamentos sistemáticos                  
Pouca pesquisa sobre o manejo de espécies exóticas 
nos parques                  
Regularização fundiária 
Situação fundiária regularizada parcialmente                   
Morosidade dos processos judiciais relativos a 
indenizações fundiárias                  
Retirada de famílias e realocação não foram justas – é 
preciso rever processos                  
Demora e ineficiência na regularização fundiária                  
A presença de propriedades não indenizadas dentro 
das UC´s                  
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Continuação PNSG 
Gravidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Infra-estrutura 
Ausência de estrutura – centro de visitantes – nos 
municípios de Praia Grande e Jacinto Machado-SC                  
Ausência de infra-estrutura como sanitários, lixeiras, 
sinalização etc.                  
Deficiência de infra-estrutura                  
Postos de informação e controle em número 
insuficiente                  
Inexistência de áreas de camping organizado com 
infra-estrutura para o campista tradicional                  
Precariedade da infra-estrutura para atendimento ao 
turista                  
Infra-estrutura priorizada apenas na parte superior de 
Cambará do Sul                  
Não existem meios de transportes no interior do 
Parque                   
Estrutura deficiente de trilhas na parte catarinense dos 
parques                  
Altos custos de implantação                  
Insuficiência de veículos                  
Gestão 
Inexistência de plano de manejo que integre a 
comunidade                  
Pouca transparência nas decisões relativas ao Parna                  
Distanciamento da Direc-DF e Gerex-RS para a 
solução de problemas da UC                  
“Abandono” da UC pelo Ibama                  
Insuficiência de convênios com entidades do entorno                  
Excesso de burocracia                  
Ibama não está apoiando devidamente o Conselho                  
Pressão antrópica 
Agricultura convencional dentro do Parque                  
Criação de animais domésticos em áreas do Parque                  
Proliferação de mata exótica dentro da área do Parque                  
Reflorestamentos com espécies exóticas                  
Inexistência de destinação do lixo coletado 
seletivamente                  
Presença de atividades impactantes dentro das UC´s                  
Ocorrência de queimadas em área de Parque e 
entorno                  
Extração de espécies vegetais ainda ocorre no PNSG                  
Gado nos campos                  
Intervenções das prefeituras de SC nos leitos dos rios                  
Desmatamentos nas encostas                  
Ocorrência de caça                  
Perigo de incêndios em campos pelo crescimento da 
vegetação nativa                  
Limites 
Ausência de demarcação dos limites do Parque                  
Inexistência de sinalização alusiva ao PNSG em SC                  
Área 
Tamanho reduzido dos parques                  
Acesso 
Difícil acesso rodoviário                  
Integração das UC’s 
Tratamento como dois parques, o que na realidade é 
um ampliado                  
Confusão de nomes                  
A conexão dos PN’s é interrompida por uma estrada                  
Proteção 
Fiscalização insuficiente                  
Dificuldade de controle de acesso/entrada de pessoas 
no Parque                  
Deficiência de intercâmbio dos órgãos de fiscalização                  
Inexistência de grupo de resgate especializado em 
cânions e ambientes naturais                  
Ibama fiscaliza e não educa/orienta                  
Deficiência na proteção dos recursos hídricos                  
Precariedade do sistema de combate a incêndio                  
Insuficiência do efetivo de guardas                  
Deficiência do plano de segurança para visitação                  
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4.1.2- Pontos Fracos: 
Parque Nacional dos Aparados da Serra 

 

Na continuidade foram destacados, segundo a visão individual dos participantes, os aspectos 
identificados como problemas ou pontos fracos inerentes ao PNAS  

considerados de maior gravidade. 
 

Gravidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Uso público 
Poucas possibilidades de atividades no interior das UC´s                 
Não existe regulamentação das práticas esportivas dentro da UC                 
Uso público desordenado e por vezes tendencioso                 
Valores cobrados na entrada são muito altos                 
Imposição da utilização de guias no Aparado da Serra                 
Pouca informação e orientação aos visitantes                 
Inexistência de informação, controle e orientação para camping 
selvagem 

                

Baixo aproveitamento do potencial de visitação                 
Inexistência de mapas atualizados e precisos em escala pequena 
de todo o Parque 

                

Os visitantes não recebem informações sobre o local (fauna, flora, 
geologia etc.) 

                

Educação ambiental 
Educação ambiental deficiente                 
Inexistência de profissionais de educação ambiental                 
Comunicação 
Diálogo entre o Parque e a comunidade deficiente                 
Relação institucional do Ibama com a comunidade do entorno 
deficiente 

                

Recursos humanos 
Número de funcionários insuficiente                 
Precariedade em mão-de-obra especializada, como guarda-
parques, recepcionistas, educação ambiental 

                

Pouco conhecimento e preparação técnica dos guias que atuam no 
Parque 

                

Número de funcionários do Ibama é pequeno                 
Administradores pouco preparados                 
Parceria 
Afastamento da parceria Estado-Ibama-prefeitura                 
Terceirização 
Terceirização de serviços para uso público não especificados                 
Recursos 
Ibama destina poucos recursos aos PN’s, se comparado com os 
outros 

                

Entraves burocráticos para a auto-sustentabilidade financeira do 
Parque 

                

Recursos financeiros insuficientes                 
Recursos oriundos de taxa de visitação não são aplicados na 
Unidade 

                

Conhecimento 
Monitoramento ambiental insuficiente                 
Inexistência de linhas de pesquisas prioritárias                 
Pouca divulgação às comunidade de entorno de pesquisas e 
resultados 

                

Pouca pesquisa sobre o manejo de espécies exóticas nos parques                 
Inexistência de Sistema de Informações Gerenciais – SIG                 
Carência de levantamentos sistemáticos                 
Regularização fundiária 
Situação fundiária regularizada parcialmente                 
Morosidade dos processos judiciais relativos a indenizações 
fundiárias 

                

Retirada de famílias e realocação não foram justas – é preciso rever 
processos 

                

Dúvidas na interpretação da legislação sobre os limites do Parque 
na região da Azulega (Cambará do Sul) 

                

A presença de propriedades não indenizadas dentro das UC´s                 
Demora e ineficiência na regularização fundiária                 
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Continuação PNAS 
 
Gravidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Infra-estrutura 
Ausência de estrutura – centro de visitantes – nos municípios de 
Praia Grande e Jacinto Machado-SC 

                

Postos de informação e controle em número insuficiente                 
Deficiência de infra-estrutura                 
Infra-estrutura priorizada apenas na parte superior de Cambará do 
Sul 

                

Precariedade da infra-estrutura para atendimento ao turista                 
Inexistência de áreas de camping organizado com infra-estrutura 
para o campista tradicional 

                

Estrutura deficiente de trilhas na parte catarinense dos parques                 
Deficiência na manutenção e manejo da área de uso público dos 
parques 

                

Não existe alimentação no interior do Parque                 
Altos custos de implantação                 
Insuficiência de veículos                 
Gestão 
Pouca transparência nas decisões relativas ao Parna                 
Inexistência de plano de manejo que integre a comunidade                 
Distanciamento da Direc-DF e Gerex-RS para a solução de 
problemas da UC 

                

Ineficiência nos processos de licitação das estruturas de apoio aos 
visitantes 

                

“Abandono” da UC pelo Ibama                 
Excesso de burocracia                 
Ibama não está apoiando devidamente o Conselho                 
Pressão antrópica 
Agricultura convencional dentro do Parque                 
Proliferação de mata exótica dentro da área do Parque                 
Ocorrência de caça predatória                 
Reflorestamentos com espécies exóticas                 
Presença de atividades impactantes dentro das UC´s                 
Ocorrência de queimadas em área de Parque e entorno                 
Criação de animais domésticos em áreas do Parque                 
Intervenções das prefeituras de SC nos leitos dos rios                 
Desmatamentos nas encostas                 
Perigo de incêndios em campos pelo crescimento da vegetação 
nativa 

                

Limites 
Ausência de demarcação dos limites do Parque                 
Área 
Tamanho reduzido dos parques                 
Acesso 
Difícil acesso rodoviário                 
Integração das UC’s 
Tratamento como dois parques, o que na realidade é um ampliado                 
Confusão de nomes                 
A conexão dos PN’s é interrompida por uma estrada                 
Proteção 
Fiscalização insuficiente                 
Deficiência de intercâmbio dos órgãos de fiscalização                 
Deficiência do plano de segurança para visitação                 
Inexistência de grupo de resgate especializado em cânions e 
ambientes naturais 

                

Precariedade do sistema de combate a incêndio                 
Ibama fiscaliza e não educa/orienta                 
Deficiência na proteção dos recursos hídricos                 
Insuficiência do efetivo de guardas                 
Atuação insuficiente das guaritas de Praia Grande-SC                 
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4.2- Pontos Fortes 
 

Na continuidade da análise da situação atual das unidades de conservação, os participantes 
identificaram os aspectos inerentes aos parques nacionais dos Aparados da Serra e Serra Geral 
que, considerados como pontos fortes, contribuem para o alcance de seus objetivos de criação. 

 
Conservação 
• Fauna em processo de recuperação  
• Flora em processo de regeneração  
• A preservação de pontos existentes e 

recuperação de áreas nativas  
• Preservação antes da criação da UC pela 

comunidade moradora  
• Alto grau de conservação da fauna e da flora  
• Espécies conservadas 
• Contribui para a perpetuação de espécies 

endêmicas 
• Floresta com araucárias protegidas  
 
Manejo 
• Exóticas sendo retiradas e controladas no 

interior das UC´s  
 
Biodiversidade 
• Ocorrência de diversas espécies endêmicas e 

ameaçadas e raras 
• “Endemismos” conferem atributos especiais 

Limites abrangendo diversos ecossistemas 
distintos 

• A existência de ecossistemas endêmicos do 
Parque 

• Diversidade de ambientes  
• Sua vegetação típica 
• Grande diversidade biológica  
• Presença de ambientes raros (campos 

turfosos, mata nebular, ambientes rupícolas)  
 
Proteção 
• Tamanho dos parques facilita a proteção  
• Dificuldade de acesso limita o número de 

visitantes  
• Topografia acidentada dificulta a exploração 

agrícola  
 
Categoria de UC 
• Ser uma área legalmente protegida por lei 

ambiental  
• Ter abertura para visitação e pesquisa  
 
Regularização fundiária 
• O esforço dos moradores e proprietários de 

terras dos parques em receber suas 
indenizações e saírem dos parques  

 

Auto-sustentabilidade 
• Possibilidade de renda própria com incremento 

do turismo  
• Possibilidade de auto-sustentabilidade  
 
Desenvolvimento regional 
• Visitação aos parques favorece melhoria da 

qualidade de vida das comunidades do entorno 
Uso público possibilita recursos financeiros às 
comunidades do entorno  

• Oferecem perspectiva de desenvolvimento 
regional  

• A geografia das UC´s, tanto no PNAS quanto 
no PNSG, como retorno socioeconômico e de 
preservação para a comunidade 

• Geração de frentes de trabalho  
• Parques divulgam a região e Estados nacional 

e internacionalmente  
 
Conhecimento 
• Principais impactos ambientais já identificados  
• Grande potencial para pesquisa  
• Preservação de ambientes para estudos  
• Peculiaridades físicas e biológicas são 

diferenciais para pesquisa  
• Três estações climatológicas implantadas 
 
Estrutura turística 
• Turismo incentivado  
• Forte apelo turístico  
• UC’s atraem grande número de pessoas 
• O Centro de Visitantes já existente como 

incentivo para criação de outro, devido à 
grande freqüência de visitantes que está 
acontecendo nos últimos tempos  

• Um dos principais pontos turístico dos Estados 
• Estarem inseridos num planejamento turístico 

regional como pólo de ecoturismo  
• A existência de trilhas já demarcadas e 

utilizadas nos parques  
• Existência de uma estrutura mínima dentro dos 

parques 
• A existência de guias locais especializados 

dentro dos parques  
• A estrutura de recepção já existente  
 



PLANO DE MANEJO DOS PARQUES NACIONAIS DOS APARADOS DA SERRA E SERRA GERAL 

 

 

Relatório da Oficina de Planejamento 

Atrativos turísticos 
• Singularidade paisagística (beleza cênica) é 

diferencial turístico para a região  
• Natureza (escarpas e vegetação) prodigiosa  
• Beleza cenográfica da paisagem  
• Beleza natural dos cânions  
• Possui rara beleza cênica 
• Possibilidade de observar espécies endêmicas 

de beleza única no seu habitat natural  
• Aspecto geológico como marco referencial 
• Concentração de atrativos diferentes na 

mesma unidade  
• A atratividade das UC´s para o mercado 

turístico nacional e internacional  
• Possibilidade de execução de um número 

muito grande de atividades esportivas e de 
lazer junto à natureza  

• A possibilidade de praticar esportes junto à 
natureza (trekking, canionismo etc.)  

• Concentra recursos específicos: naturais, 
sociais, culturais  

• Diversidades de atrativos naturais ao visitante 
• Grande número de locais de observação da 

paisagem 
• Paisagem ímpar acessível 
• Suas cachoeiras e cânions  
• Grande vocação para a prática de canionismo 

em nível internacional  
• A paz: homem e natureza  
 
Acessos 
• Localizado próximo a centros turísticos como 

Canela e Gramado  
• Facilidade de acessos  
• Variadas formas de acesso por SC e RS  
 
Combate a incêndios 
• Sistema integrado de combate a incêndios em 

funcionamento  
• Curso de combatentes de fogo sendo 

realizados e 21 alunos sendo contratados  
 
Compensação ambiental 
• Disponibilidade de recursos de compensação 

ambiental  
 

Infra-estrutura e equipamentos 
• Veículos, equipamentos e pessoal viabilizados 

através de compensação ambiental 1p1v 
• Sistemas de comunicação e telefonia em 

funcionamento  
• Licitações sendo processadas para lanchonete 

e contratação de vigilantes  
• Quatro postos de controle e duas guaritas com 

vigilância 24 horas  
• Torres de observação de incêndios 

implantadas  
 
Plano de manejo 
• Existência de plano de manejo anterior 

(informações)  
• Plano de manejo sendo elaborado  
• Encaminhamento do plano de manejo 

integrado – solução para 50 anos de conflitos 
com a comunidade  

 
Recursos hídricos 
• Todas as águas drenam para fora dos parques  
• Preservação das nascentes hídricas  
• Garantia da qualidade da água de importantes 

nascentes  
 
Parcerias 
• Voluntários ajudando os parques  
• Convênio com a Prefeitura de Cambará do Sul  
• Convênios firmados com instituições 

governamentais e privadas  
• Convênio com a Fundação Boticário  
• Convênio com a Polícia Ambiental de Santa 

Catarina  
• Convênio com as universidades Unisinos e 

Unesc 
 
Gestão 
• Conselhos criados e em pleno funcionamento 
• Estrutura administrativa e técnica existente  
• Consciência e disposição para o diálogo da 

chefia direta das UC´s 
• Aumento do quadro funcional (mais dois 

biólogos)  
• Dedicação da chefia dos Parna’s  
• Ações do Parque para mobilização de 

instituições e comunidades  
• Visibilidade político-social da Unidade 
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 4.2.1- Pontos Fortes: 
Parque Nacional da Serra Geral 

 
 

Os aspectos identificados como pontos fortes do Parque Nacional da Serra Geral  foram 
analisados, destacando-se, segundo a visão individual dos participantes, aqueles considerados de 

maior relevância. 
 

Aspectos relevantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Conservação 
Flora em processo de regeneração             
Fauna em processo de recuperação             
Preservação antes da criação da UC pela comunidade moradora             
A preservação de pontos existentes e recuperação de áreas nativas             
Manejo 
Exóticas sendo retiradas e controladas no interior das UC´s             
Biodiversidade 
Diversidade de ambientes             
Grande diversidade biológica             
“Endemismos” conferem atributos especiais             
Presença de ambientes raros (campos turfosos, mata nebular, ambientes 
rupícolas)             

Proteção 
Topografia acidentada dificulta a exploração agrícola             
Categoria de UC 
Ser uma área legalmente protegida por lei ambiental             
Ter abertura para visitação e pesquisa             
Regularização fundiária 
O esforço dos moradores e proprietários de terras dos parques em 
receber suas indenizações e saírem dos parques             

Auto-sustentabilidade 
Possibilidade de renda própria com incremento do turismo             
Possibilidade de auto-sustentabilidade             
Desenvolvimento regional 
Parques divulgam a região e Estados nacional e internacionalmente             
Visitação aos parques favorece melhoria da qualidade de vida das 
comunidades do entorno             

Oferecem perspectiva de desenvolvimento regional             
Geração de frentes de trabalho             
Conhecimento 
Preservação de ambientes para estudos             
Grande potencial para pesquisa             
Principais impactos ambientais já identificados             
Estrutura turística 
Estarem inseridos num planejamento turístico regional como pólo de 
ecoturismo             

Forte apelo turístico             
A existência de guias locais especializados dentro dos parques             
Turismo incentivado             
A existência de trilhas já demarcadas e utilizadas nos parques             
A estrutura de recepção já existente             
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Continuação PNSG 
Aspectos relevantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Atrativos turísticos 
Possibilidade de execução de um número muito grande de atividades 
esportivas e de lazer junto à natureza             

Beleza natural dos cânions             
Grande vocação para a prática de canionismo em nível internacional             
Singularidade paisagística (beleza cênica) é diferencial turístico para a 
região             

Possibilidade de observar espécies endêmicas de beleza única no seu 
habitat natural             

Concentração de atrativos diferentes na mesma unidade             
A possibilidade de praticar esportes junto à natureza (trekking, 
canionismo etc.)             

Natureza (escarpas e vegetação) prodigiosa             
A atratividade das UC´s para o mercado turístico nacional e internacional             
Suas cachoeiras e cânions             
A paz: homem e natureza             
Acessos 
Variadas formas de acesso por SC e RS             
Facilidade de acessos             
Combate a incêndios 
Curso de combatentes de fogo sendo realizados e 21 alunos sendo 
contratados             

Sistema integrado de combate a incêndios em funcionamento             
Compensação ambiental 
Disponibilidade de recursos de compensação ambiental             
Infra-estrutura e equipamentos 
Sistemas de comunicação e telefonia em funcionamento             
Quatro postos de controle e duas guaritas com vigilância 24 horas             
Veículos, equipamentos e pessoal viabilizados através de compensação 
ambiental             

Licitações sendo processadas para lanchonete e contratação de 
vigilantes             

Plano de manejo 
Plano de manejo sendo elaborado             
Encaminhamento do plano de manejo integrado – solução para 50 anos 
de conflitos com a comunidade             

Recursos hídricos 
Todas as águas drenam para fora dos parques             
Preservação das nascentes hídricas             
Garantia da qualidade da água de importantes nascentes             
Parcerias 
Voluntários ajudando os parques             
Convênio com a Prefeitura de Cambará do Sul             
Convênios firmados com instituições governamentais e privadas             
Convênio com a Polícia Ambiental de Santa Catarina             
Gestão 
Conselhos criados e em pleno funcionamento             
Dedicação da chefia dos Parna’s             
Ações do Parque para mobilização de instituições e comunidades             
Visibilidade político-social da Unidade             
Estrutura administrativa e técnica existente             
Consciência e disposição para o diálogo da chefia direta das UC´s            
Aumento do quadro funcional (mais dois biólogos)             
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4.2.2- Pontos Fortes: 
Parque Nacional dos Aparados da Serra 

 
 

Concluindo a análise da situação atual das unidades de conservação, os aspectos identificados 
como pontos fortes do PNAS foram analisados, destacando-se, segundo a visão individual dos 

participantes, aqueles considerados de maior relevância. 
 
Aspectos relevantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conservação 
Fauna em processo de recuperação            
Flora em processo de regeneração            
Preservação antes da criação da UC pela comunidade moradora            
Alto grau de conservação da fauna e da flora            
Floresta com araucárias protegidas            
Manejo 
Exóticas sendo retiradas e controladas no interior das UC´s            
Biodiversidade 
Diversidade de ambientes            
“Endemismos” conferem atributos especiais            
Grande diversidade biológica            
Proteção 
Topografia acidentada dificulta a exploração agrícola            
Categoria de UC 
Ter abertura para visitação e pesquisa            
Regularização fundiária 
O esforço dos moradores e proprietários de terras dos parques em receber 
suas indenizações e saírem dos parques            

Auto-sustentabilidade 
Possibilidade de renda própria com incremento do turismo            
Possibilidade de auto-sustentabilidade            
Desenvolvimento regional 
Oferecem perspectiva de desenvolvimento regional            
Parques divulgam a região e Estados nacional e internacionalmente            
Geração de frentes de trabalho            
Visitação aos parques favorece melhoria da qualidade de vida das 
comunidades do entorno            

Uso público possibilita recursos financeiros às comunidades do entorno            
Conhecimento 
Preservação de ambientes para estudos            
Grande potencial para pesquisa            
Principais impactos ambientais já identificados            
Estrutura turística 
Forte apelo turístico            
Estarem inseridos num planejamento turístico regional como pólo de 
ecoturismo            

O Centro de Visitantes já existente como incentivo para criação de outro, 
devido à grande freqüência de visitantes que está acontecendo nos últimos 
tempos  

          

A existência de guias locais especializados dentro dos parques            
A estrutura de recepção já existente           
Turismo incentivado            
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Continuação PNAS 
Aspectos relevantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Atrativos turísticos 
Possibilidade de execução de um número muito grande de atividades 
esportivas e de lazer junto à natureza            

Grande vocação para a prática de canionismo em nível internacional           
Possibilidade de observar espécies endêmicas de beleza única no seu 
habitat natural            

A possibilidade de praticar esportes junto à natureza (trekking, canionismo 
etc.)            

Beleza natural dos cânions           
Singularidade paisagística (beleza cênica) é diferencial turístico para a 
região            

Beleza cenográfica da paisagem            
A atratividade das UC´s para o mercado turístico nacional e internacional            
Concentra recursos específicos: naturais, sociais, culturais            
A paz: homem e natureza            
Acessos 
Facilidade de acessos            
Variadas formas de acesso por SC e RS            
Combate a incêndios 
Curso de combatentes de fogo sendo realizados e 21 alunos sendo 
contratados            

Sistema integrado de combate a incêndios em funcionamento            
Compensação ambiental 
Disponibilidade de recursos de compensação ambiental            
Infra-estrutura e equipamentos 
Quatro postos de controle e duas guaritas com vigilância 24 horas            
Veículos, equipamentos e pessoal viabilizados através de compensação 
ambiental            

Sistemas de comunicação e telefonia em funcionamento           
Licitações sendo processadas para lanchonete e contratação de vigilantes            
Torres de observação de incêndios implantadas            
Plano de manejo 
Plano de manejo sendo elaborado            
Existência de plano de manejo anterior (informações)            
Encaminhamento do plano de manejo integrado – solução para 50 anos de 
conflitos com a comunidade            

Recursos hídricos 
Preservação das nascentes hídricas            
Todas as águas drenam para fora dos parques            
Garantia da qualidade da água de importantes nascentes            
Parcerias 
Voluntários ajudando os parques            
Convênio com a Prefeitura de Cambará do Sul            
Convênio com a Fundação Boticário            
Convênio com a Polícia Ambiental de Santa Catarina            
Gestão 
Dedicação da chefia dos Parna’s            
Conselhos criados e em pleno funcionamento            
Visibilidade político-social da Unidade            
Aumento do quadro funcional (mais dois biólogos)            
Ações do Parque para mobilização de instituições e comunidades            
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5- Análise do Contexto Atual 
 

Na continuidade, os participantes fizeram uma reflexão sobre o contexto socioeconômico, cultural e ambiental 
da região, dos Estados, do País e internacional, identificando os aspectos considerados como  

ameaças e oportunidades. 
 

5.1- Ameaças 
 

Os participantes identificaram os principais aspectos inerentes ao contexto que, 
considerados como ameaças, impedem ou dificultam o alcance dos objetivos de criação dos Parques 

Nacionais dos Aparados da Serra e Serra Geral. Os aspectos identificados foram organizados de acordo com 
o seguinte painel: 

 
Política 
• Dificuldade de compatibilizar o ideal ambiental com 

o econômico 
• Ausência de políticas de desenvolvimento integrado 

entre os municípios de entorno, órgãos/agências 
governamentais e os parques  

• Dissociação das políticas estaduais com os parques 
• Políticas públicas conflitantes com os objetivos dos 

Parnas (ex: hidrelétrica no Alto Rio Pelotas)  
• Rixa ou bairrismo entre Praia Grande e Cambará  
• Ineficiência de planejamentos ambientais  
• Ineficiência de planejamentos de ecoturismo e 

desenvolvimento  
• Ineficiência de uma política para o desenvolvimento 

do turismo na região  
• Problemas de inter-relacionamento entre os 

diversos atores envolvidos 
• Dificuldade de comunicação do poder público 

(Ibama) 
• O excesso de apoio a empresários (investidores) e 

a falta do mesmo a entidades  
• A falta de apoio a ONG’s que surgem na área de 

entorno 
• Falta de uma política participativa com as 

comunidades  
• Inexistência de zoneamento ecológico-econômico 

regional 
• Desconhecimento da função do entorno como 

corredor ecológico ligando os Parnas com outras 
UC´s  

• Desenvolvimento econômico da região em 
retrocesso devido a restrições nas áreas de 
amortecimento e entorno  

• Verbas destinadas pelo governo federal não 
atendem às necessidades  

• Tomada de decisões políticas, administrativas ou 
judiciais sem planejamento estratégico  

• Radicalismo técnico de alguns ecologistas  
• Visão oportunista dos empresários e políticos 

vinculados  
 
Acessos 
• Estradas de acesso aos parques em péssimas 

condições  
• Transporte coletivo de Praia Grande e Cambará 

para os parques é deficiente ou inexistente  
• Projeto de pavimentação da estrada sem integração 

com o planejamento dos parques  
• Estradas de acesso aos parques afugentam turistas 
• Transporte coletivo de POA-Cambará, POA-Praia 

Grande e Cambará-Praia Grande é deficiente em 
qualidade e horário  

Urbanização 
• Crescimento dos centros urbanos  
• Especulação imobiliária  
• Construções irregulares  
• Ocupação desordenada da zona de transição  
• Prefeituras sem recursos para saneamento básico e 

recuperação de áreas  
• Inexistência de plano diretores para os municípios 

do entorno  
• Precária infra-estrutura das cidades para receber os 

turistas 
• Ocupação urbana desordenada e seus efluentes 

cloacais  
• Deficiência de saneamento ambiental contaminando 

os recursos hídricos  
• Pouca ou nenhuma cobertura celular em Praia 

Grande e Cambará  
 
Comunidade 
• Processo de interação população autóctone/Parque 

é deficiente  
• Comunidade local carente em informações e 

práticas alternativas, podendo ser expulsas do meio 
em que vivem  

• A população com pouco conhecimento da realidade 
e objetivo do Parque  

• Ausência de trabalho educativo para a população de 
entorno 

• Carência de consciência ecológica das populações 
do entorno  

• O desconhecimento da população do entorno dos 
benefícios dos Parnas 

• Conhecimento insuficiente por parte da comunidade 
do Plano de Manejo dos parques  

• Ausência de diálogo do órgão ambiental com a 
comunidade  

• Perda de identidade cultural das populações do 
entorno  

• Inexistência de trabalhos aprofundados de 
educação ambiental  

• Orientação ineficiente ao visitante e população de 
entorno  

• Falta de informação das populações dificulta a 
chegada dos visitantes 
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Pressão antrópica 
• Cultivo de exóticas (silvicultura-pinus) 
• Exploração de culturas que comprometem o Parque 
• Contaminação da água por agrotóxicos da batata 
• Impactos ambientais dentro dos Parnas causados 

por proprietários do entorno  
• Aumento da demanda de lenha com a retomada da 

expansão do fumo 
• Inexistência de licenciamento de atividades 

impactantes na área de entorno  
• Prática de queimada de campo  
• Extração de espécies vegetais 
• Descumprimento a legislação ambiental  
• Persistência do ato da caça e pesca ilegal  
• Beleza cênica sendo destruída pelo pinus  
• Resíduos industriais contaminam águas em curso 

fora dos parques 
• Destruição do solo e das pequenas drenagens pelo 

plantio extensivo de pinus  
• Substituição dos campos para reflorestamento de 

pinus  
• Uso indiscriminado de agrotóxicos e cultivos 

próximos aos limites dos parques  
• Utilização de agrotóxicos nas lavouras limítrofes  
• Intervenções de prefeituras e particulares nos leitos 

dos rios  
• Contaminação de nascentes por dejetos de gado  
• Proliferação desordenada de espécies exóticas 

(pinus, ulex etc.)  
• Presença do extrativismo mineral e vegetal na 

encosta  
• Cultivo de essências exóticas com utilização de 

agrotóxicos  
• Vulnerabilidade do ecossistema de campo 

(queimadas, pinus, batata) 
• Destruição dos corredores ecológicos  
• Depredação ambiental causada pela agricultura 

convencional (batata, alho etc.)  
• Poluição dos recursos hídricos por agrotóxicos  
• Inexistem responsabilidades sobre a dispersão 

espontânea de espécies exóticas em áreas naturais  
• Crescimento da agricultura extensiva  
• Produção de banana nas áreas de encosta  
• População de javalis fora de controle 
• Cultivos de espécies exóticas de peixes  
• Estradas margeando rios causando erosão  
• Agricultura tradicional nas nascentes do rio Camisas  
• As construções de cabanas/pousadas na borda do 

Parque, que se tornam uma poluição visual  
• Manejo inadequado do gado (fogo e sobrepastejo)  
• Atividade carbonífera (chuva ácida)  
• Criação de porcos no interior de cânions  
• Apicultura com espécies exóticas de abelhas é risco 

ambiental 
• Descaso com a legislação ambiental sobre mata 

ciliar, banhados e cursos d’água 
 

Economia regional 
• Insuficiente capacitação para empreendedores no 

entorno  
• População de entorno vê somente ônus na 

existência do Parque (grande maioria) 
• População de entorno alheia às perspectivas de 

desenvolvimento geradas pelo Parque 
• População de entorno não está enquadrada nos 

benefícios turístico-econômicos trazidos pelo 
Parque (grande maioria) 

• Comunidades não sensibilizadas para a importância 
do desenvolvimento da atividade turística na região  

• Crise da falta de empregos  
• Insuficiente conscientização das comunidades para 

a importância dos Parnas como oportunidades 
econômicas  

• Desconsideração de empresas de fora para com a 
comunidade do entorno  

• Despreparo de lideranças e empreendedores locais, 
ocasionando perda de oportunidades de exploração 

• Pouca cooperação e apoio de empresas locais 
 
Atividades econômicas 
• Não regulamentação das atividades econômicas no 

entorno  
• Omissão do Ibama nos usos da área de entorno, 

comprometendo a integridade dos Parnas  
• Poucos pontos de controle em Santa Catarina, 

facilitando a prática de atos indesejados ao Parque  
• Inexistência de cadastro de atividades em 

propriedades na Zona de Amortecimento  
• Fiscalização insuficiente  
• Realização de licenciamento ambiental equivocado 

– caso da pavimentação da estrada entre os Parnas 
• Fiscalização sobre os agricultores se sobrepõe ao 

trabalho educativo 
 
Turismo 
• Insuficiente conscientização ambiental dos 

visitantes  
• O turista não tem opções de entretenimento nas 

cidades no caso de impossibilidade de visitação nos 
parques, o que diminui sua permanência nos 
municípios  

• Infra-estrutura turística deficiente e informal 
(caseira) em Praia Grande e Cambará do Sul 

• Recursos pequenos para uma maior divulgação da 
área 

• Insuficiência de mão-de-obra especializada em 
turismo 

• Aumento do fluxo de visitantes sem melhoria da 
infra-estrutura local  

• Atendimento inadequado dos turistas reduz o 
número de visitantes nas cidades do entorno  

• Pouca estruturação de locais fora das UC´s para 
colhimento do fluxo turístico 

• Superexposição dos parques como destino turístico 
sem planejamento estratégico 
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5.2- Ameaças: 
Gravidade 

 
Os aspectos inerentes ao contexto identificados como ameaças aos Parques Nacionais dos Aparados da 

Serra e Serra Geral foram analisados, destacando-se, segundo a visão individual dos participantes, aqueles 
considerados de maior gravidade. 

 
Gravidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Política 
Visão oportunista dos empresários e políticos vinculados                    
Ineficiência de planejamentos de ecoturismo e 
desenvolvimento                    

Ineficiência de planejamentos ambientais                    
Radicalismo técnico de alguns ecologistas                    
Dificuldade de comunicação do poder público (Ibama)                    
Ausência de políticas de desenvolvimento integrado entre os 
municípios de entorno, órgãos/agências governamentais e 
os parques  

                  

Políticas públicas conflitantes com os objetivos dos Parnas 
(ex: hidrelétrica no Alto Rio Pelotas)                    

O excesso de apoio a empresários (investidores) e a falta do 
mesmo a entidades                    

Falta de uma política participativa com as comunidades                    
Desconhecimento da função do entorno como corredor 
ecológico ligando os Parnas com outras UC´s                    

Rixa ou bairrismo entre Praia Grande e Cambará                    
Ineficiência de uma política para o desenvolvimento do 
turismo na região                    

Desenvolvimento econômico da região em retrocesso devido 
a restrições nas áreas de amortecimento e entorno                    

Tomada de decisões políticas, administrativas ou judiciais 
sem planejamento estratégico                    

Acessos 
Transporte coletivo de Praia Grande e Cambará para os 
parques é deficiente ou inexistente                    

Transporte coletivo de POA-Cambará, POA-Praia Grande e 
Cambará-Praia Grande é deficiente em qualidade e horário                    

Estradas de acesso aos parques em péssimas condições                    
Projeto de pavimentação da estrada sem integração com o 
planejamento dos parques                    

Urbanização 
Inexistência de plano diretores para os municípios do entorno                    
Ocupação desordenada da zona de transição                    
Pouca ou nenhuma cobertura celular em Praia Grande e 
Cambará                    

Especulação imobiliária                    
Deficiência de saneamento ambiental contaminando os 
recursos hídricos                    

Construções irregulares                    
Prefeituras sem recursos para saneamento básico e 
recuperação de áreas                    

Comunidade 
Carência de consciência ecológica das populações do 
entorno                    

A população com pouco conhecimento da realidade e 
objetivo do Parque                    

Perda de identidade cultural das populações do entorno                    
Processo de interação população autóctone/Parque é 
deficiente                    

Comunidade local carente em informações e práticas 
alternativas, podendo ser expulsas do meio em que vivem                    

Inexistência de trabalhos aprofundados de educação 
ambiental                    

Conhecimento insuficiente por parte da comunidade do 
Plano de Manejo dos parques                    

Orientação ineficiente ao visitante e população de entorno                    
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Continuação 
Gravidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pressão antrópica 
Cultivo de exóticas (silvicultura-pinus)                   
Utilização de agrotóxicos nas lavouras limítrofes                    
Uso indiscriminado de agrotóxicos e cultivos próximos aos 
limites dos parques                    

Descumprimento a legislação ambiental                   
Prática de queimada de campo                    
Produção de banana nas áreas de encosta                    
Exploração de culturas que comprometem o Parque                    
Estradas margeando rios causando erosão                    
Criação de porcos no interior de cânions                    
Inexistência de licenciamento de atividades impactantes na 
área de entorno                    

Contaminação de nascentes por dejetos de gado                    
Substituição dos campos para reflorestamento de pinus                    
Presença do extrativismo mineral e vegetal na encosta                    
Manejo inadequado do gado (fogo e sobrepastejo)                    
Atividade carbonífera (chuva ácida)                    
Crescimento da agricultura extensiva                    
Contaminação da água por agrotóxicos da batata                    
Impactos ambientais dentro dos Parnas causados por 
proprietários do entorno                    

Persistência do ato da caça e pesca ilegal                    
Beleza cênica sendo destruída pelo pinus                    
Intervenções de prefeituras e particulares nos leitos dos rios                    
Cultivo de essências exóticas com utilização de agrotóxicos                    
Vulnerabilidade do ecossistema de campo (queimadas, 
pinus, batata)                   

Destruição dos corredores ecológicos                    
Depredação ambiental causada pela agricultura 
convencional (batata, alho etc.)                    

Poluição dos recursos hídricos por agrotóxicos                    
Cultivos de espécies exóticas de peixes                    
Agricultura tradicional nas nascentes do rio Camisas                    
Economia regional 
Insuficiente conscientização das comunidades para a 
importância dos Parnas como oportunidades econômicas                    

Crise da falta de empregos                    
Insuficiente capacitação para empreendedores no entorno                    
Comunidades não sensibilizadas para a importância do 
desenvolvimento da atividade turística na região                    

Desconsideração de empresas de fora para com a 
comunidade do entorno                    

Pouca cooperação e apoio de empresas locais                   
Atividades econômicas 
Fiscalização insuficiente                    
Poucos pontos de controle em Santa Catarina, facilitando a 
prática de atos indesejados ao Parque                    

Falta de regulamentação das atividades de entorno                    
Inexistência de cadastro de atividades em propriedades na 
Zona de Amortecimento                    

Turismo 
O turista não tem opções de entretenimento nas cidades no 
caso de impossibilidade de visitação nos parques, o que 
diminui sua permanência nos municípios  

                  

Insuficiente conscientização ambiental dos visitantes                    
Atendimento inadequado dos turistas reduz o número de 
visitantes nas cidades do entorno                    

Aumento do fluxo de visitantes sem melhoria da infra-
estrutura local                    

Superexposição dos parques como destino turístico sem 
planejamento estratégico                    
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5.3- Análise do Contexto: 
Oportunidades 

 
 

Na continuidade da análise do contexto – local, regional, nacional e internacional –, os participantes 
identificaram os principais aspectos que, considerados como oportunidades, contribuem para que os Parques 

Nacionais dos Aparados da Serra e Serra Geral cumpram seus objetivos de criação. 
 
 
Comunidade 
• Parte da comunidade comprometida com a 

preservação  
• Tentativa de organização das comunidades como: 

associações de guias locais, colonos ecologistas e 
de plantas medicinais  

• Culto às origens naturais  
• As comunidades organizadas do entorno 

participando dos conselhos das unidades  
• Moradores do entorno do Parque com interesse no 

funcionamento  
• Aumento da conscientização da população  
• A procura de especialização por parte das 

comunidades  
• O interesse de moradores locais em participar das 

deliberações ocorrentes nos parques  
 
Educação ambiental 
• Crescente busca de informações sobre os parques, 

pelos educadores da região, junto a condutores de 
Jacinto Machado 

• Trabalhos de diagnósticos e prognósticos de 
estudantes sobre a região de entorno  

• Turismo ecológico vindo a educar quanto à 
preservação ambiental  

• Incremento do turismo ajuda na mudança de 
paradigma – natureza X ações antrópicas = 
proteção  

• Conscientização ecológica realizada por entidades 
não-governamentais  

• Uso de metodologia adequada nos encontros 
participativos  

 
Conhecimento 
• Idealização de pesquisa por instituições científicas  
• Parcerias com universidades de Cambará do Sul  
• Envolvimento multi-institucional e multidisciplinar  
• Levantamento técnico pela Escola Agrotécnica de 

Santa Rosa do Sul  
• Potencial ilimitado de pesquisa no entorno  
• Proximidade e interesse das universidades e 

faculdades de realizar pesquisas 
• Grande número de pesquisas sobre o cultivo do 

pinus na região  
Pesquisas de novas oportunidades para o entorno 
 
 

Parcerias 
• Predisposição das ONG´s para resolver os 

problemas  
• O grande interesse dos municípios que integram a 

área dos parques quanto a sua preservação e 
retorno socioeconômico  

• Integração interestadual em desenvolvimento  
• Mais atenção do governo federal  
• Parcerias com a Setur-RS 
• Preocupação social das empresas, prefeituras e 

entidades dos municípios envolvidos  
• Maior atenção do governo de Santa Catarina em 

relação aos parques  
• A existência de convênio da PM de Cambará do Sul 

com o Ibama 
• O interesse de prefeituras em criar um convênio 

com os parques 
• Ótimo relacionamento de empresas, comunidades e 

entidades com o chefe do Parque 
• Ampliação do apoio de empresas de Cambará do 

Sul como patrocinadoras e mantenedoras do 
Parque, através de termos de cooperação  

• Empresas de Cambará do Sul possuem brigadas de 
combate a incêndio, que quando solicitadas 
atendem aos parques  

• Apoio das empresas no patrocínio de materiais para 
os parques  

• Apoio das empresas de Cambará do Sul aos 
parques  

• Empresas instaladas no entorno que possuem 
preocupação ambiental  

• O interesse da iniciativa privada  
• Apoio, por parte da iniciativa privada de Jacinto 

Machado, aos trabalhos da Secretaria de Turismo e 
Associação Tigre Preto 

 
Organização ambientalista 
• A existência de ONG´s preocupadas com a 

preservação dos parques  
• Projeção política dos ambientalistas  
• Presença de ONG´s e entidades ligadas ao meio 

ambiente  
 
Recursos 
• Existência de recursos internacionais de apoio  
• Previsão de recursos financeiros para pagamento 

de terras – duplicação da BR-101  
• Recursos compensatórios, licenciamentos 

existentes   
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Controle 
• Policiamento mais atuante  
• Várias entidades públicas fiscalizadoras, dos 

Estados e da União  
• Controle e fiscalização do Ibama  
• Pouca diversidade de atividades produtivas facilita a 

gestão das áreas de entorno  
• Interesse do Ibama em implantar o sensoriamento 

remoto e monitoramento aerofotogramétrico  
• Presença do Ministério Público atuante  
• Ação civil do MPF-RS cobrando a realização e 

implantação do Plano de Manejo 
• Legislação de defesa rígida (lei, crimes e SNUC) 
 
Redução de impactos 
• Intenção das empresas florestais em minimizar os 

impactos das florestas comerciais sobre os parques  
• Diversidade de atrativos naturais no entorno tende a 

diminuir impacto nos parques  
• Florestamentos e reflorestamentos (pinus) no 

entorno diminuem a pressão sobre as florestas 
nativas dos parques e seus corredores ecológicos 

 
Corredor 
• Existência de terras devolutas junto aos parques  
• Corredores ecológicos medianamente conservados 

favorecem a manutenção da biodiversidade  
• Diversidade de ambientes naturais contribui para a 

preservação das UC´s  
 
Infra-estrutura regional 
• Infra-estrutura existente em Cambará do Sul  
• A rede viária da região 
• O planejamento dos municípios de Praia Grande, 

Jacinto Machado e Cambará do Sul com adoção de 
planos diretores e estatuto da cidade  

• Políticas municipais de desenvolvimento  
• Estradas de acesso aos parques  
 
Economia 
• Desenvolvimento da agroecologia em Praia Grande  
• Reconhecimento e valorização de produtos 

regionais como o pinhão e o mel de Cambará  
• Retorno em oportunidades à população da região 

(ex: pousadas, guias etc.)  
• Desenvolvimento da agroecologia no entorno  
• Importância do cultivo do pinus na região como 

gerador de emprego e renda, atuando como fator de 
desenvolvimento  

• Desenvolvimento socioeconômico dos municípios 
do entorno  

• As oportunidades de abertura de novas frentes de 
trabalho e desenvolvimento de fontes de renda para 
os municípios  

 
Turismo 
• Trabalho integrado entre municípios da Amesc para 

desenvolvimento turístico 
• Agroecologia atrai turismo em Praia Grande  
• A tentativa de implantação de um turismo 

sustentável  
• Cursos de qualificação/capacitação de agricultores 

em turismo rural e ecoturismo  
• Fomento para captação de negócios turísticos na 

região  
• Elaboração de roteiros turísticos no entorno do 

Parque  
• Formação de técnicos na região voltada ao 

desenvolvimento turístico sustentável  
• Parceria com Emater e prefeitura municipal para o 

turismo rural  
• Novo programa federal de incentivo ao turismo com 

R$ 1,8 bilhão/ano 
• Existência de uma política estadual/federal para o 

desenvolvimento do turismo ecológico 
• Divulgação dos atrativos turísticos pela imprensa 

nacional  
• Proximidade de pólos desenvolvidos facilita 

visitação  
• Frio e neve atraem visitantes à região dos Aparados  
• Ter potencial turístico em todos os municípios de 

abrangência  
• Iniciativas para o desenvolvimento dos municípios 

do entorno com o ecoturismo e turismo rural  
• Curso de capacitação para os profissionais de 

turismo (guias)  
• Turismo rural em crescimento, criando empregos 

diretos e indiretos, e valorização da cultura local e 
regional  

• A prática de esportes geologicamente corretos, 
trazendo atletas diferenciados  

• Priorização, por parte dos órgãos governamentais, 
do desenvolvimento turístico sustentável em 
pequenas propriedades rurais 

• Tendência mundial de aumento do turismo em 
ambientes naturais e dos esportes de aventura  

• Crescimento de esportes de aventura na região  
• Pousadas e ou residências disponíveis para turistas  
• Novos empreendimentos dentro de um turismo 

planejado, vindo atender à demanda, não fugindo às 
raízes culturais  

• Criação do circuito turístico integrado – ecoturismo  
• Rotas integradas – campos de cima da serra 
• O desenvolvimento do ecoturismo, com 

planejamento e infra-estrutura adequada 
desenvolvida para municípios, treinando e usando a 
mão-de-obra local
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5.4- Oportunidades: 
Aspectos Relevantes 

 
Os aspectos relacionados ao contexto identificados como oportunidades foram analisados, destacando-se, 
segundo a visão individual dos participantes, aqueles considerados de maior relevância para os Parques 

Nacionais dos Aparados da Serra e  Serra Geral. 
 
Oportunidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Comunidade 
Tentativa de organização das comunidades como: associações de 
guias locais, colonos ecologistas e de plantas medicinais               

Aumento da conscientização da população               
A procura de especialização por parte das comunidades               
Moradores do entorno do Parque com interesse no funcionamento               
Parte da comunidade comprometida com a preservação               
Culto às origens naturais               
As comunidades organizadas do entorno participando dos conselhos 
das unidades               

Educação ambiental 
Incremento do turismo ajuda na mudança de paradigma – natureza X 
ações antrópicas = proteção               

Conscientização ecológica realizada por entidades não-
governamentais               

Turismo ecológico vindo a educar quanto à preservação ambiental               
Crescente busca de informações sobre os parques, pelos educadores 
da região,  junto a condutores de Jacinto Machado              

Trabalhos de diagnósticos e prognósticos de estudantes sobre a região 
de entorno               

Conhecimento 
Idealização de pesquisa por instituições científicas               
Grande número de pesquisas sobre o cultivo do pinus na região               
Levantamento técnico pela Escola Agrotécnica de Santa Rosa do Sul               
Pesquisas de novas oportunidades para o entorno               
Parcerias 
Empresas de Cambará do Sul possuem brigadas de combate a 
incêndio, que quando solicitadas atendem aos parques               

Empresas instaladas no entorno que possuem preocupação ambiental              
Ótimo relacionamento de empresas, comunidades e entidades com o 
chefe do Parque              

Mais atenção do governo federal               
Ampliação do apoio de empresas de Cambará do Sul como 
patrocinadoras e mantenedoras do Parque, através de termos de 
cooperação  

             

Apoio das empresas no patrocínio de materiais para os parques               
Apoio das empresas de Cambará do Sul aos parques               
O interesse da iniciativa privada               
Organização ambientalista 
Presença de ONG´s e entidades ligadas ao meio ambiente               
Recursos 
Previsão de recursos financeiros para pagamento de terras – 
duplicação da BR-101               

Existência de recursos internacionais de apoio               
Recursos compensatórios, licenciamentos existentes               



PLANO DE MANEJO DOS PARQUES NACIONAIS DOS APARADOS DA SERRA E SERRA GERAL 

 

 

Relatório da Oficina de Planejamento 

Continuação 
Oportunidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Controle 
Presença do ministério público atuante               
Policiamento mais atuante               
Várias entidades públicas fiscalizadoras, dos Estados e da União               
Controle e fiscalização do Ibama               
Pouca diversidade de atividades produtivas facilita a gestão das áreas 
de entorno               
Interesse do Ibama em implantar o sensoriamento remoto e 
monitoramento aerofotogramétrico               
Legislação de defesa rígida (lei, crimes e SNUC)              
Redução de impactos 
Intenção das empresas florestais em minimizar os impactos das 
florestas comerciais sobre os parques               
Florestamentos e reflorestamentos (pinus) no entorno diminuem a 
pressão sobre as florestas nativas dos parques e seus corredores 
ecológicos  

             

Diversidade de atrativos naturais no entorno tende a diminuir impacto 
nos parques               
Corredor 
Corredores ecológicos medianamente conservados favorecem a 
manutenção da biodiversidade               
Diversidade de ambientes naturais contribui para a preservação das 
UC´s               
Infra-estrutura regional 
O planejamento dos municípios de Praia Grande, Jacinto Machado e 
Cambará do Sul com adoção de planos diretores e estatuto da cidade               
Estradas de acesso aos parques               
Economia 
As oportunidades de abertura de novas frentes de trabalho e 
desenvolvimento de fontes de renda para os municípios               
Desenvolvimento da agroecologia em Praia Grande               
Retorno em oportunidades à população da região (ex: pousadas, guias 
etc.)               
Reconhecimento e valorização de produtos regionais como o pinhão e 
o mel de Cambará               
Desenvolvimento da agroecologia no entorno               
Importância do cultivo do pinus na região como gerador de emprego e 
renda, atuando como fator de desenvolvimento               
Turismo 
Curso de capacitação para os profissionais de turismo (guias)               
Agroecologia atrai turismo em Praia Grande               
Ter potencial turístico em todos os municípios de abrangência               
Formação de técnicos na região voltada ao desenvolvimento turístico 
sustentável               
Tendência mundial de aumento do turismo em ambientes naturais e 
dos esportes de aventura               
Cursos de qualificação/capacitação de agricultores em turismo rural e 
ecoturismo               
A prática de esportes geologicamente corretos, trazendo atletas 
diferenciados               
Trabalho integrado entre municípios da Amesc para desenvolvimento 
turístico              
A tentativa de implantação de um turismo sustentável               
Frio e neve atraem visitantes à região dos Aparados               
Turismo rural em crescimento, criando empregos diretos e indiretos, e 
valorização da cultura local e regional               
Novos empreendimentos dentro de um turismo planejado, vindo 
atender à demanda, não fugindo às raízes culturais               
Criação do circuito turístico integrado – ecoturismo               
Fomento para captação de negócios turísticos na região               
Elaboração de roteiros turísticos no entorno do Parque               
Parceria com Emater e prefeitura municipal para o turismo rural               
Divulgação dos atrativos turísticos pela imprensa nacional               
Proximidade de pólos desenvolvidos facilita visitação               
O desenvolvimento do ecoturismo, com planejamento e infra-estrutura 
adequada desenvolvida para municípios, treinando e usando a mão-
de-obra local  
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6- Mapas Temáticos 
 

Organizados em pequenos grupos de trabalho, os participantes identificaram as áreas físicas e 
temáticas de relevância estratégica para o planejamento dos Parques Nacionais dos  

Aparados da Serra e Serra Geral. 
As informações foram sistematizadas nos seguintes mapas: 

 
Grupo 1: 
 

Infra-estruturas e acessos das UCs 
 
 
Grupo 2: 
 

Áreas de visitação, atrativos e roteiros turísticos 
 
 
Grupo 3: 
 

Moradores e pressões antrópicas nas UCs 
 
 
Grupo 4: 
 

Aspectos bióticos, abióticos, pesquisa e monitoramento 
 
 
Grupo 5: 
 

Atividades econômicas no entorno das UCs 
 
 
Grupo 6: 
 

Infra-estrutura dos municípios e ocupações humanas 
 
 
Grupo 7: 
 

Corredor ecológico 
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Pavimentação

Trilhas utilizadas - não oficiais

Estradas

Sugestão PIC do Crespo11

Estacionamento do Mirante Fortaleza

Estacionamento Pedra do Segredo

Nova estrutura de estacionamento

Sugestão PIC do Corujão12

Estrutura de preservação e
Combate a incêndio

Mirante, estacionamento,
Educação ambiental

Posto fiscal - ICMS como
Posto de controle

Pavimentação da estrada
do Fortaleza

Centro Cultural Casa do Marçal

Ampliação do roteiro

Expansão da Trilha do Cotovelo
até o Morro do Eoyi

Reestruturação da trilha e
mirante elevado

Trilha da Serra da Pedra

Trilha do Gerirá

Estrutura de apoio ao visitante junto ao
Estacionamento (sanitário)

Alojamento Preá

3 PIC Camisas

2 PIC Fortaleza

1 PIC Gralha Azul

4 PIC Morro Agudo

5 PIC Rio do Boi

6 PIC Pedra Branca-Mampituba

Sugestão PIC Fortaleza8

Sugestão PIC Malacara9

10 Sugestão PIC Faxinalzinho

Camping Churriado1

Camping Fortaleza2

Camping Malacara3

Camping Faxinalzinho4

Camping Fortaleza Três Rios5

Camping Fortaleza Braço6

Segurança aliada à conservação do
mirante (colocação de guarda-corpo,
sinalização, sinalização, demarcação
Da trilha etc.)

Segurança aliada à conservação da
Pedra do Segredo (colocação de
Guarda-corpo, sinalização etc.)

7 PIC Fundo das Bonecas

Sede centro de visitantes

Centro de visitantes com local não definido

Casa do diretor do parque

1- Infra-estrutura e Acessos



2- Áreas de Visitação, Atrativos e Roteiros Turísticos
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Atrativos/belezas cênicas
1- Mirante Fortaleza
2- Mirante Borda do Malacara
3- Mirante vértice Malacara
4- Mirante do Carazal
5- Mirante borda norte Malacara
6- Mirante do seu Eloy
7- Mirante Pico Isolado

(Platô da Vaca Morta)
8- Mirante vértice Itaimbezinho
9- Mirante Cotovelo
10- Mirante Cânion das Pedras
11- Mirante borda norte Fortaleza
12- Mirante borda sul Fortaleza
13- Mirante Pedra do Segredo
14- Mirante do Churriado
15- Mirante da Serra do Cavalinho
16- Mirante Índios Coroados (N)
17- Mirante da Serra
18- Mirante Cascata do Tigre Preto
19- Mirante Índios (S) - “Orbal”
20- Mirante borda sul Churriado

Acampamentos (potencial)
1- Vértice do Itaimbezinho
2- Vértice do Faxinalzinho
3- Rio do Boi
4- Interior do Itaimbezinho

Sítios históricos e culturais
1- Fazenda do Sr. Marçal
2- Cemitério antigo
3- Quilombada Pedras Brancas
4- Habitações indígenas

Acampamentos
1- Vértice do Malacara
2- Vértice do Churriado
3- Pico Isolado Churriado
4- Borda do Cânion Índios
5- Do estacionamento
6- Tigre Preto
7- Mirante Fortaleza
8- Reflorestamento - pinus
9- Macuco
10- Água Comprida
11- Interior do Fortaleza
12- Serra do Cavalinho

Turismo de aventura
1- Canionismo das Pedras
2- Trilha da Serra da Pedra
3- Canionismo do Corujão
4- Canionismo do Tigre Preto
5- Trilha dos Porcos
6- Canionismo do Churriado
7- Trilha do Platô Isolado
8- Canionismo do Malacara
9- Canionismo do Molha-Coco
10- Canionismo dos Índios

Coroados
11- Canionismo do Orbal
12- Vôo livre Morro dos Cabritos

(potencial)
13- Vôo livre Serra do Faxinal

(potencial)
14- Canionismo dos Aparados
15- Travessia do Itaimbezinho
16- Canionismo do Faxinalzinho

Áreas de recreação
1- Piscinas do Fortaleza
2- Queda (pequena no campo)
Arroio Tigre Preto (?)
3- Cachoeirinha vértice do
Malacara
4- Piscinas do Malacara
5- Piscinas do Cânion dos Índios
6- Cachoeira no meio do campo
7- Banho Arroio Perdizes
8- Banho Rio do Boi
9- Banho Faxinalzinho
10- Cachoeira do CTG
11- Cachoeiras do Café Colonial
12- Balneário do Zezinho
13- Barragem de irrigação
Tenente
14- Recanto das Bromélias para
acampamento
15- Balneário do Pedro Salla
16- Cachoeira dos Borges

Trajeto de cicloturismo
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1
1
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4

5

6

7

8
9

13

12

14

15

16

17
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11

28

18

19
20

21

22

25

26

29

23

27

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

Tigre Preto
Caça, lixo, erosão, extração de palmito,
animais domésticos, moradores, pinus

Churriado
Extração mineral, caça, moradores,
agricultura, animais domésticos, lixo

Mirante Serra Faxinal
Lixo, depredação da vegetação

Rio do Boi
Agricultura, moradores, caça, animais
domésticos

Mãe dos Homens
Caça, lixo, moradores, agricultura,
espécies vegetais exóticas

Pedra Branca
Caça, agricultura, lixo sazonal, festa
religiosa

Faxinalzinho
Pinus eliots, caça, trânsito de bovinos

Fazenda Capão Alto
Dispersão de pinus, gado, javalis

Itaimbezinho sul
Moradores, gado, lavoura

Itaimbezinho
Moradores, gado, eucalipto, lavoura

Moradores, gado, porcos, lavoura

Pinus, moradores, gado, lavoura,
eucalipto

Javalis, eucalipto, gado

Morro Agudo
Moradores, pinus, gado, animais
domésticos

Camisas
Pinus, moradores, gado

Azulega
Caça, pesca, moradores, eucalipto

Moradores, gado, pousada, javalis,
eucalipto

Moradores, gado, javalis, lavoura,
eucalipto

Moradores, gado, eucalipto, lavoura,
pinus

Moradores, lavoura, gado, eucalipto

Gado

Área de risco de queimadas, javalis

Área de risco de queimadas, gado, caça

Pinus

Pinus

Moradores, gado, pinus, lavoura,
eucalipto

Gado, lavoura

Gado, lavoura

Caça, trilha a cavalo, passagem de gado
serra/litoral

3- Moradores e Pressões Antrópicas
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Áreas mais/melhor conhecidas
- Banhado Grande
- Itaimbezinho
- Rio do Boi
- Mampituba
- Rodovia Cambará-Praia Grande trecho PN
- Malacara
- Churriado
- Fortaleza

Áreas desconhecidas
- Faxinalzinho
- Limite sul do PNSG
- Nascente do Perdizes
- Interior Molha-Coco
- Limite sul: Fazenda Argenta
- Encostas/escarpas do Ribeirão da

Praia/Coruja
- Encosta Tigre Preto

Áreas mais conservadas
- Sul do PNAS/limite Faxinalzinho
- Porção sul do PNSG
- Banhado Grande
- Nascentes do Arroio Perdizes
- Cânion Faxinalzinho
- Cânion Itaimbezinho
- Cânion Malacara
- Cânion Churriado
- Cânion Fortaleza
- Campos entre Fortaleza e Churriado
- Floresta atrás do Marçal

Manejo/intervenção em áreas de espécies
exóticas

- Retirada de pinus: área Bromeildes/Kell
- Retirada
- Cultivo de bananas, eucalipto, fumo: escarpas
- Criação de gado nos campos PNAS-SG
- Criação de gado, porcos, ovinos e caprinos no

limite inferior das escarpas
- Floresta de pinus no Chapéu

Pinus florense Áreas em recuperação
- Área em recuperação depois da retirada

de pinus: área Argenta
- Floresta Marçal
- Campos-floresta Perini
- Banhado Grande
- Campos: sul do Fortaleza

Ocorrência de endemismos
- Cânion Itaimbezinho
- Cânion Fortaleza
- Cânion Malacara
- Cânion Faxinalzinho
- Estrada do Faxinal
- Turfeiras e Banhado Grande

Processos erosivos
- Cânion Itaimbezinho
- Encosta/escarpa do Tigre Preto e estrada

Serra-Faxinal

Pesquisas existentes-necessárias
1- Dispersão de pinus
2- Dispersão de tojo
3- Comportamento/regeneração após a retirada

do pinus
4- Dispersão do eucalipto
5- Impactos da agricultura convencional
6- Conectividade da floresta ombrófila

densa/mista
7- Cruzamento de abelhas nativas e exóticas
8- Espécies exóticas de peixes
9- Estabilidade de encostas
10- Uva-do-Japão nas encostas do planalto

Áreas mais frágeis
- Banhado Grande
- Interior dos cânions Itaimbezinho, Fortaleza e

Malacara
- Nascentes e cursos d'águas que nascem fora

do PN (Arroio Camisas)
- Trilhas até a Pedra do Segredo
- Cachoeiras
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Plantação de banana

Caça ilegal

Área alterada pelo cultivo de pinus

Dispersão de pinus

Pecuária

Plantação de batata
Contaminação do solo e recursos hídricos
Local: Bacia do Rio Camisas

Local: Fazenda Fortaleza (Argenta)

Possibilidade de quebra da conectividade fauna/flora nos fundos dos cânions
Locais: patamares de baixa/média encostas

Invasão no Parque, zoonoses, queimada sem controle
Local: Planalto

Dispersão espontânea nos parques
Local: planalto, na área de amortecimento

Locais: Planalto, encostas e cânions

5- Atividades Econômicas no Entorno
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Jacinto MachadoPraia GrandeCambará do Sul

1- Vila Pintada
2- Roça da Estância
3- Mãe dos Homens
4- São Roque
5- Pedras Brancas
6- Nulo
7- Rio do Boi
8- Vila Rosa
9- Alvorada
10- Figueira
11- Fortaleza
12- Três Irmãos
13- Cachoeira Fátima
14- Sanga da Ripa
15- Costão Novo
16- Zona Nova

1- Costão Serra da Pedra
2- Serra da Pedra
3- Engenho Velho
4- Nulo
5- Tenente
6- Corujão
7- Tigre Preto
8- Sanga da Paca
9- Linha São Pedro
10- Dois Irmãos
11- Bairro Gávea
12- Pinheirinho de Baixo
13- Morro de Fátima
14- Morro da Queimada
15- Pinheirinho do Alto
16- Pinheirinho do Meio
17- Barra do Pinheirinho
18- Último Rio
19- Araçá
20- Linha Rouais

1- Morro Agudo
2- Crespo
3- Morro Grande
4- Azulega
5- Capão Alto
6- Vila Unidos
7- Nassuca
8- Vila Osvaldo Kroeff
(picada)
9- Vila Santana (Raia)
10- São Gonçalo
11- Fazenda do Lobo
12- V. Ouro Verde
(celulose)
13- Vareta
14- Bom Retiro
15- Varzinha
16- Capão Penso
17- Cachoeira dos
Venâncios

18- Laj. das Margaridas
19- Cachoeira do Tio
França
20- Furnas da Fazenda
Potreiros
21- Pousada Rural
Recanto dos Amigos
22- Pousada Rural
Corucacas
23- Pousada Rural
Paradouro da Fortaleza
24- Olaria
25- Fundo do Leão
26- Fundo do Saco
27- Rapa Canela (Tambo)
28- Parador Casa da
Montanha
29- Pousada Rural
Pindorama

30- Pousada Rural
Itaimbeleza
31- Fazenda Casa Grande
(Covolan)
32- Pousada Rural
Fazenda Pedra Branca
33- Pampa Rural Pesca e
Lazer
34- Camping do Edson
35- Pousada Rural dos
Pinheiros
36- Guarita Camisas
37- Balneário Nassuca
38- Reflorestadores
Unidos S/A
39- Cambará S/A Produtos
Florestais
40- Melbar P. Lig. Ltda

6- Municípios Lindeiros e Ocupações Humanas



LEGENDA

RIO

PELOTAS

1- Corredor Noroeste

2- Corredor Campos do Norte

3- Corredor Baixa Encosta

4- Corredor Sul

5- Corredor Floresta Montana

1 2

5
3

4

7- Corredores Ecológicos
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7- Zoneamento Interno das Unidades de Conservação 
 

 
Na abordagem do zoneamento dos Parques Nacionais dos Aparados da Serra e Serra Geral, foi feita 

uma caracterização das diferentes zonas previstas no Roteiro Metodológico, relacionando-as aos 
diferentes ambientes identificados na análise das informações mapeadas. 

 
Zona Intangível 
Caracterizada como uma zona dedicada à proteção integral de ecossistemas. Foi considerada que a 
primitividade da natureza, nos dois parques, permanece preservada apenas nas encostas dos 
cânions, sendo observado que algumas áreas já sofreram alterações humanas, com a instalação de 
grampos para se escalar os paredões. 
 
Zona Primitiva 
São as áreas nas quais ocorreram pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da 
flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Deve-se zelar pela preservação do 
ambiente natural, sendo permitida apenas atividades de pesquisa científica, educação ambiental e 
formas primitivas de recreação. 
 
Zona de Uso Extensivo 
Deve ser uma transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo. O ambiente natural deve 
ser mantido com o mínimo impacto humano, apesar de possibilitar o acesso público, para fins 
educativos e recreativos. 
 
Zona de Uso Intensivo 
São as áreas naturais ou alteradas pelo homem, nas quais o ambiente é mantido o 
mais próximo possível do natural. É destinada à recreação intensiva e educação ambiental em 
harmonia com o meio, devendo oferecer infra-estrutura  e serviços aos visitantes. 
 
Zona Histórico-Cultural 
Áreas onde são encontradas amostras do patrimônio histórico-cultural ou arqueológico, 
que serão preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o público, 
servindo à pesquisa, educação e uso científico.  
 
Zona de Recuperação 
É uma zona estabelecida em caráter provisório, até que seja restaurada para incorporação a alguma 
das zonas permanentes. Nos parques foram identificadas algumas áreas antropizadas, 
remanescentes de culturas, com plantio ou dispersão de pinus.  As espécies exóticas introduzidas 
deverão ser removidas e a restauração deverá ser natural ou naturalmente induzida, detendo-se a 
degradação dos recursos naturais. 
 
Zona de Uso Especial 
São áreas necessárias à administração, manutenção e serviços das unidades de conservação, 
abrangendo habitações, alojamentos e outros.  
 
Zona de Ocupação Temporária 
É uma zona estabelecida em caráter provisório, até que seja desocupada e restaurada para 
incorporação a alguma das zonas permanentes. Nos parques foram identificadas algumas áreas 
ocupadas por moradores, com suas atividades econômicas.  
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8- Zona de Amortecimento 
 

Em uma reflexão sobre a Zona de Amortecimento – o entorno dos parques, onde as atividades 
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre as unidades –, os participantes identificaram os aspectos e recomendações que 
devem ser observados para sua definição e implantação. 

As idéias dos participantes foram organizadas de acordo com o seguinte painel: 
 
1- Aspectos a serem observados na definição da Zona de Amortecimento:  
 
Área 
• Área necessária à preservação da fauna e flora 
• Que a área tenha a conformação que proteja 

bacias, florestas etc. 
• Áreas de importância preservadas – 

biodiversidade 
• Compatibilidade dos ambientes 
• Preservação de ao menos um corredor verde  
 
Limites 
• Limites preferenciais: cursos hídricos, maciços 

florestais, rodovias  
•  A distância conforme as culturas e vegetação 
• Tamanho administrável 
 
Controle 
• Estabelecimento de normas exeqüíveis 
• O cumprimento da legislação em relação à 

mata ciliar, nascentes de cursos d’água  
 
Atividades impactantes 
• Empresas de química  
• Atividades industriais consideradas 

impactantes  
• Utilização de agrotóxicos  
• Implantação de atividades potencialmente 

poluidoras  
 
Ocupações urbanas 
• Concentração da população – urbanização  
• O número de moradores 
• A ocupação desordenada de habitações 
• Planos diretores dos municípios 

(compatibilidade de objetivos) 
 
Saneamento 
• Saneamento básico 
 

Pressões antrópicas 
• O avanço das florestas de pinus 
• As atividades que ali se encontravam antes da 

Zona de Amortecimento e do Parque 
• Introdução de espécies exóticas na Zona de 

Amortecimento  
• Avanço da agricultura, reflorestamentos e 

agropecuária em direção à UC  
• O manejo das plantações e agricultura local 

com espécies exóticas  
• Manejo de culturas nas terras baixas (pinus, 

eucalipto, banana etc.)  
• Reflorestamentos com pinus no planalto 

(manejo/ordenamento)  
• Plantações de pinus muito próximas ao Parque 

e muito extensas  
• Existência de monoculturas 
• Reflorestamentos 
 
Recursos naturais 
• Preservação da qualidade e quantidade dos 

recursos hídricos  
• Proteção das nascentes de cursos d’água que 

correm para os parnas (Rio Camisas)  
• A preservação de faixas contínuas de campo, 

mata e banhados intercalados  
• A presença do campo como ecossistema 

diferente de banhado e turfeira  
• Manancial d’água  
• Zonas ambientalmente frágeis  
• Drenagem para o Rio Camisas  
• Encostas da Serra Geral 
• Nascentes do Rio Araranguá 
• Deve contemplar prioritariamente as áreas que 

já se enquadram em utilização limitada (ex: 
matas nativas, APPs)  

• Proteção de nascentes e flora de entorno  
• Áreas potenciais para corredores ecológicos 
• Bacia do Rio Camisas 
• Corredores ecológicos – mata e campo  
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Socioeconomia 
• O desenvolvimento socioeconômico da região 
• As atividades socioeconômicas de cada 

município para o seu desenvolvimento 
• Base econômica da área 
• Deverá haver equilíbrio entre o econômico, o 

social e o ambiental 
• A questão de que existem famílias que 

precisam sobreviver da agricultura nessa área 
• Não inviabilizar economicamente as áreas 

atingidas 
• Não trazer prejuízos ao desenvolvimento dos 

moradores do entorno 
• Não inviabilizar propriedades do entorno, pois 

causaria êxodo rural  
• A sobrevivência da população  
 

Cultura regional 
• O choque cultural que pode causar na 

população local 
• Os aspectos histórico-culturais da região 
• A atuação do Ibama na questão fundiária há 

alguns anos atrás (conflitos) 
• Deve-se levar em conta as expectativas dos 

proprietários 
• Conscientização das comunidades envolvidas 
• A cultura da população que vive no entorno  
 
 

 
 
 
 
2- Recomendações para a Implantação da Zona de Amortecimento: 
 
• Desenvolver trabalhos de educação ambiental nas escolas do entorno 

• Elaborar um zoneamento ecológico-econômico 

• Definir atividades potencialmente poluidoras que poderão ser implantadas 

• Exigir saneamento básico em instalações produtivas e áreas de moradia 

• Estabelecer parcerias entre o Ibama e empresas privadas na implantação e monitoramento da ZA 

• Promover a qualificação e capacitação de agricultores do entorno para atividades agrícolas menos 
impactantes 

• Realizar o monitoramento das atividades e empreendimentos na Zona de Amortecimento 

• Disponibilizar as informações de cadastro de atividades e propriedades 

• Zelar para que as atividades sejam desenvolvidas de acordo com a legislação ambiental 

• Propiciar a exploração racional dos recursos naturais através do manejo sustentável 
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9- Zona de Amortecimento: 
Aspectos Relevantes 

 
 
 
Na continuidade, os participantes destacaram, segundo a visão individual, os aspectos considerados 

de maior relevância na definição e implantação da Zona de Amortecimento. 
 
1- Aspectos Relacionados à Definição da Zona de Amortecimento: 
 
Aspectos relevantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Área 
Área necessária à preservação da fauna e flora                  
Preservação de ao menos um corredor verde                   
Limites 
Tamanho administrável                  
Limites preferenciais: cursos hídricos, maciços 
florestais, rodovias                   

A distância conforme as culturas e vegetação                   
Controle 
Estabelecimento de normas exeqüíveis                  
O cumprimento da legislação em relação à mata ciliar, 
nascentes de cursos d’água                   

Atividades impactantes 
Utilização de agrotóxicos                   
Atividades industriais consideradas impactantes                   
Empresas de química                   
Implantação de atividades potencialmente poluidoras                   
Ocupações urbanas 
Planos diretores dos municípios (compatibilidade de 
objetivos)                  

Concentração da população – urbanização                  
O número de moradores                  
A ocupação desordenada de habitações                  
Pressões antrópicas 
Introdução de espécies exóticas na Zona de 
Amortecimento                   

As atividades que ali se encontravam antes da Zona 
de Amortecimento e do Parque                  

O manejo das plantações e agricultura local com 
espécies exóticas                   

Manejo de culturas nas terras baixas (pinus, eucalipto, 
banana etc.)                   

O avanço das florestas de pinus                  
Avanço da agricultura, reflorestamentos e 
agropecuária em direção à UC                   

Reflorestamentos com pinus no planalto 
(manejo/ordenamento)                   

Plantações de pinus muito próximas ao Parque e 
muito extensas                   
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Continuação 
Aspectos relevantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Recursos naturais 
Preservação da qualidade e quantidade dos recursos 
hídricos                   

A preservação de faixas contínuas de campo, mata e 
banhados intercalados                   

Corredores ecológicos – mata e campo                   
Zonas ambientalmente frágeis                   
Deve contemplar prioritariamente as áreas que já se 
enquadram em utilização limitada (ex: matas nativas, 
APPs)  

                 

Proteção das nascentes de cursos d’água que correm 
para os parnas (Rio Camisas)                   

Proteção de nascentes e flora de entorno                   
Drenagem para o Rio Camisas                   
Socioeconomia 
Deverá haver equilíbrio entre o econômico, o social e o 
ambiental                  

Não inviabilizar economicamente as áreas atingidas                  
O desenvolvimento socioeconômico da região                  
Não trazer prejuízos ao desenvolvimento dos 
moradores do entorno                  

Não inviabilizar propriedades do entorno, pois causaria 
êxodo rural                  

A sobrevivência da população                   
As atividades socioeconômicas de cada município 
para o seu desenvolvimento                  

Base econômica da área                  
Cultura regional 
Conscientização das comunidades envolvidas                  
Os aspectos histórico-culturais da região                  
O choque cultural que pode causar na população local                  
Deve-se levar em conta as expectativas dos 
proprietários                  

A cultura da população que vive no entorno                   
 
 
2- Aspectos Relacionados à Implantação da Zona de Amortecimento: 
 
Aspectos relevantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Desenvolver trabalhos de educação ambiental 
nas escolas do entorno 

                 

Definir atividades potencialmente poluidoras que 
poderão ser implantadas 

                 

Propiciar a exploração racional dos recursos 
naturais através do manejo sustentável                   

Exigir saneamento básico em instalações 
produtivas e áreas de moradia                  

Zelar para que as atividades sejam desenvolvidas 
de acordo com a legislação ambiental                  

Promover a qualificação e capacitação de 
agricultores do entorno para atividades agrícolas 
menos impactantes 

                 

Realizar o monitoramento das atividades e 
empreendimentos na Zona de Amortecimento 

                 

Elaborar um zoneamento ecológico-econômico                  
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10- Plano de Ação: 
Propostas dos Grupos de Trabalho 

 
Os grupos de trabalho organizados segundo as áreas físicas e temáticas consideradas estratégicas 

para o manejo das UCs elaboraram as propostas de ação, que foram apresentadas em plenária, 
intensamente discutidas e complementadas. A exigüidade do tempo não possibilitou fazer os ajustes 
necessários para a definição das áreas estratégicas internas das UCs, como também sistematizar e 

compatibilizar as propostas de uso público com a infra-estrutura necessária. 

 
Grupo de Trabalho 1: 
Infra-estrutura e Acessos 
 
Ações Específicas: 
 
Sede – Centro de Visitantes  
• Redimensionamento da infra-estrutura de 

sanitários, áreas de piquenique e descanso 
• Retirada da administração 
• Reabertura da lanchonete 
 
PIC Gralha Azul 
• Reestruturação para receber público 

grande 
 
PIC Fortaleza  
• Mudar para entrada do Parque 
 

Estacionamento Mirante Fortaleza 
• Estruturação do estacionamento 
 
Pedra do Segredo 
• Estruturação do estacionamento e 

sanitários 
 
Centro de Visitantes – local ainda não 
definido 
• Implantação de um centro de visitantes 

completo (sanitários, lancheria, área de 
piquenique etc.)

Ações Gerais: 
 
• Viabilizar a implantação de quiosques interpretativos e informativos junto aos PIC´s 
• Aprimorar e ampliar sistema de comunicação e informação entre PIC´s e centros de visitantes 
• Articular com o Estado a adaptação da rodovia Cambará-Praia Grande como estrada-parque 
• Estruturar estacionamentos externos em Aparados e Fortaleza 
• Estruturar estacionamento no PIC do Tigre Preto 
• Ampliar estacionamento do PIC Rio do Boi 
• Implantar banheiros públicos no PIC Rio do Boi 
• Viabilizar a terceirização dos serviços/área de uso público 
• Viabilizar a criação de grupo de busca e resgate especializado com infra-estrutura do Parque e 

pessoal voluntário (nos moldes do Cosmo do Parque do Marumbi-PR) 
• Implantar sinalização para os visitantes em áreas de risco 
• Implantar placas indicativas e educativas padronizadas ao longo da rodovia 
• Proibir a colocação de placas promocionais e publicitárias na rodovia no trecho entre os parques 
• Implantar placas informativas indicando a localização da infra-estrutura 
• Viabilizar a alteração do trajeto da estrada de acesso ao Fortaleza, passando pela sede do 

Argenta 
• Transformar a sede do Argenta em subcentro de visitantes 
• Criar sistema integrado de transportes nos trechos Cambará-Aparados-Fortaleza e Praia Grande-

Aparados-Fortaleza, inclusive no interior dos parques 
• Viabilizar a implantação de transporte elétrico em áreas específicas dos parques 
• Viabilizar o aproveitamento das escolas de Vista Alegre, Zona Nova e Fortaleza (vila) 
• Construir alojamento para técnicos/pesquisadores e brigadistas no Fortaleza 
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Grupo de Trabalho 2: 
Áreas de Visitação, Atrativos e Roteiros Turísticos: 
 
Segmentos turísticos previstos: 
 
1- Turismo de massa  

Locais adequados para receber maior número de visitantes com o menor impacto ambiental 
 
2- Ecoturismo 

Diferenciado segundo o nível do praticante e as condições ambientais das áreas utilizadas: 
freqüente, restrito e muito restrito 

 
3- Turismo aventura – modalidades água, ar e terra  

Diferenciado segundo o nível do praticante e as características e riscos da área utilizada: 
dificuldade baixa, média e alta 

 
4- Turismo místico/contemplativo  

Locais que, pelas peculiaridades físicas ou cênicas, atraem grupos religiosos, místicos ou 
pessoas que buscam o sossego junto à natureza. Utilizados para práticas 
religiosas/esotéricas, de baixo impacto ambiental, práticas de relaxamento ou contemplativas 

 
5- Observação de flora e fauna  

Segmento turístico especializado 
 
6- Melhor idade 

Segmento associado aos anteriores, viajando com maior freqüência em grupos 
 
Observação: 

Os portadores de necessidades especiais (deficientes) não constituem um segmento 
específico, estando relacionados aos segmentos anteriormente identificados. Todos os locais 
propostos devem ser adequados para a visitação com segurança 
 

 
 
 
Turismo de massa 
 
Cânion Itaimbezinho: 
 
Mirante do Cotovelo e do Eloy: 
• Centro de Visitantes (CV) 
• Mirante do Cotovelo (MC) 
• Mirante do Eloy (ME) 

- Implantar estrutura de transporte entre o CV e o MC direcionada principalmente para deficientes 
e idosos 
- Pavimentar a estrada 
- Interpretar o caminho 
- Construir trilha elevada ao longo da borda do cânion entre o Mirante do Cotovelo e o Mirante do 
Eloy adequada para deficientes 
- Construir mirante elevado no Mirante do Eloy 
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Cachoeira das Andorinhas (CA) 
- Implantar trilha elevada entre o CV e a CA, passando pelo vértice do cânion, preparada para 
deficientes 
- Construir estrutura elevada no Mirante das Andorinhas 
 

Residência do Sr. Marçal 
- Criar museu/centro histórico (CH) na antiga residência do Sr. Marçal 
- Implantar estrutura de transporte entre o CV e o CH direcionada principalmente para idosos e 
deficientes 
- Pavimentar o caminho para o CH 
- Interpretar o caminho 

 
Mata de Araucária 

- Implantar trilha suspensa monitorada na borda da mata atrás da casa do Sr. Marçal 
 
 
Cânion Fortaleza: 
 
Pedra do Segredo (PS) 

- Implantar trilha suspensa até a proximidade da PS 
- Construção mirante na PS 
- Adequar a estrutura para deficientes e idosos 

 
Mirante do Fortaleza (MF) 

- Implantar parte da trilha calçada e parte suspensa com estrutura de proteção para visitantes 
- Adaptar a trilha para deficientes e idosos 

 
Mirante da Cascata do Tigre Preto (TP) 

- Implantar parte da trilha calçada e parte suspensa com estrutura de proteção para visitantes 
- Adaptar a trilha para deficientes e idosos 

 
 
 
 
Ecoturismo e turismo aventura 
Água, ar e terra – dificuldade baixa, média e alta 
 
 
Hikking 
(Atividade restrita, condicionada à concessão de permissão por grupo) 
 
• PIC Gralha Azul (PGA) ⇒ Malacara ⇒ PGA 
• PIC Tigre Preto (PTP) ⇒ Churriado ⇒ PTP 
• Posto ICMS ⇔ Índios ⇔ Cachoeira do Campo ⇔ Estrada 
• Piscinas interior do Índios 
• Piscinas interior do Malacara 
• Rio do Boi 
• Piscinas interior do Fortaleza 
• CV ⇒ Faxinal ⇒ CV 
• CV Itaimbé ⇒ Serra do Cavalinho ⇒ CV Itaimbé 
• PIC Fortaleza ⇒ mirante da borda norte ⇒ PIC Fortaleza 
• ICMS ⇔ Índios ⇔ Malacara ⇔ PGA/ICMS 
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Treking 
(Atividade restrita, condicionada à concessão de permissão por grupo) 
• PIC Fortaleza ⇒ Macuco(*) ⇒ PIC Fortaleza 
• PGA ⇒ Malacara/Churriado(*) ⇒ PGA 
• PIC Fortaleza ⇒ Churriado/Malacara(*) ⇒ PIC Fortaleza 
• Praia Grande ⇔ Churriado(*) ⇔ PGA 
• PGA ⇔ Malacara/Churrriado(*) ⇔ PIC Forraleza 
• CV Itaimbé ⇔ Serra do Cavalinho(*) ⇔ Praia Grande 
• C. Serra da Pedra ⇔ Macuco(*) ⇔ PIC Fortaleza 
• Praia Grande ⇔ Churriado(*) ⇔ Macuco(*) ⇔ C. Serra da Pedra 
• Praia Grande ⇔ Serra do Cavalinho(*) ⇔ Malacara(*) ⇔ borda norte Fortaleza(*) ⇔ C. Serra da 

Pedra 
• PIC Fortaleza ⇔ Churriado(*) ⇔ Praia Grande 
• C. Serra da Pedra ⇒ Macuco(*) ⇒ C. Serra de Pedra 
 
Observações: 
⇒: sentido único 
⇔: nos dois sentidos 
(*): pernoite 
 
Canionismo 
(Atividade técnica restrita, condicionada à avaliação do praticante mediante questionário e concessão 
de permissão individual) 
• Malacara: integral, tradicional, superior e inferior 
• Fortaleza 
• Das Pedras 
• Índios sul e norte 
• Molha-Coco 
• Corujão 
• Ravina 
• Faxinal (necessita verificação) 
 
Vôo livre e parapente 
• Construção de duas rampas de decolagem na Serra do Faxinal (vide mapa) 
 
Escalada 
• Extremamente restrito, somente mediante projeto e confirmação da capacitação técnica do 

requerente através de currículo 
 
Restrições: 
 
Canionismo (dificuldade média/alta) 
• Muito restrito: travessias completas 
• Restrito: travessias parciais 
• Estrutura de apoio: manutenção das rotas atuais; criação de novas rotas mais viáveis e com menos 

restrições 
 
Treking (dificuldade média/alta) 
• Restrito 
• Estrutura de apoio: sinalização em algumas áreas e sanitário seco em acampamentos selvagens 

mais utilizados 
 
Hikking (dificuldade baixa/média) 
• Freqüente 
• Sinalização de algumas áreas e sanitário nos pontos de parada mais distantes 
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Observação de animais: 
• Fundo das Bonecas 
• Trilha da Serra da Pedra  
 
Sugestão: 
 Possibilitar a prática do arvorismo 
 

 
 
Recomendações: 
 
• Os grupos devem ser monitorados em todas as trilhas para educação ambiental e segurança do 

turista 
 
• Esclarecer melhor as condições de exigência de monitoramento para grupos e em trilhas longas e 

de liberação para turistas de aventura e ecoturistas experientes 
 

• Cuidados especiais de segurança e equipe especializada de resgate deverão ser disponibilizados 
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Grupo de Trabalho 3: 
Moradores e Pressões Antrópicas 
 
 
 
Ações Propostas 
 
• Regularizar, prioritariamente, a situação fundiária dos moradores 

• Realizar levantamento fundiário e avaliação das benfeitorias 

• Demarcar de imediato os limites do Parna Serra Geral 

• Construir os PIC´s Tigre Preto, Churriado, Mirante Serra Macuco, Faxinalzinho, Azulega e Fortaleza 

• Realizar campanhas educativas para minimizar pressões antrópicas 

• Estabelecer convênios de cooperação técnica junto a instituições de pesquisa e extensão rural 

• Estabelecer convênios de cooperação técnica com as polícias ambientais, equipes de resgate e 
ONG´s 

• Estabelecer termo de cooperação com empresas florestais para combates a incêndios e eliminação 
de exóticas 

• Fazer aceiros em áreas de maior risco de incêndio 

• Construir três torres de observação de incêndios no Parna Serra Geral 

• Gestionar junto às prefeituras do entorno a coleta de lixo nas UC´s sistematicamente 

• Regulamentar a isenção do valor do ingresso aos parques de alunos, professores, guias e 
população do entorno 

• Viabilizar, com prioridade, a aquisição da área e propriedade chamada casa do DR 

• Melhorar as estradas internas dos Parnas para facilitar a fiscalização 

• Fazer gestões para a retirada do posto de ICMS-RS da área do Parque 

• Elaborar/implantar projeto de sinalização dos parques 

• Estudar a viabilidade de unificação dos nomes dos parques/adoção de nome para comunicação 
(ex: Parques Nacionais dos Aparados e Serra Geral) 

• Implantar escritório regional do Ibama em Cambará do Sul, como unidade gestora, com no mínimo 
8 fiscais 
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Grupo de Trabalho 4: 
Aspectos Bióticos, Abióticos, Pesquisa e Monitoramento 
 
 
 
Pesquisa: 
 
• Identificar pesquisas realizadas e em andamento 

• Aprimorar banco de dados de pesquisas existentes 

• Difundir e disponibilizar banco de dados existente 

• Criar grupo técnico ad-hoc para análise das pesquisas necessárias, acompanhamento e integração 
das pesquisas em andamento 

• Elaborar plano de pesquisas prioritárias 

• Divulgar pesquisas prioritárias 

• Interpretar pesquisas para ações de educação ambiental 

• Interpretar/orientar pesquisas para ações de manejo agropecuário de forma a reduzir conflitos 

• Apoiar os pesquisadores para divulgar as pesquisas na comunidade 
 
 
 
Monitoramento: 
 
• Estabelecer plano de ação para monitoramento 

• Efetuar monitoramento de: 
- Áreas em recuperação 
- Evolução de florestas 
- Endemismos 
- Espécies exóticas de fauna e flora introduzidas e/ou dispersão espontânea 
- Estabilidade das encostas/processos erosivos 
- Qualidade da água 
- Bacia Arroio Camisas 

• Disponibilizar informações de monitoramento para orientação das pesquisas 
 
 
 
 



PLANO DE MANEJO DOS PARQUES NACIONAIS DOS APARADOS DA SERRA E SERRA GERAL 

 

 

Relatório da Oficina de Planejamento 

Grupo de Trabalho 5: 
Atividades Econômicas no Entorno 
 
 
1. Plantação de batatas 
• Orientar os produtores quanto ao manejo adequado dos agrotóxicos 
• Estudar/difundir alternativas de manejo adequado da cultura  
 
2- Área alterada pelo cultivo do pinus 
• Pesquisar e monitorar o processo de regeneração/recuperação da área 
 
3- Banana 
• Orientar e apoiar os produtores na manutenção dos corredores 
• Conter a expansão do plantio nas encostas 
• Orientar os produtores para redução do uso de agrotóxicos 
 
4- Pecuária 
• Difundir técnicas alternativas à queimada do campo 
• Incentivar e apoiar o produtor na melhoria/manejo adequado de pastagens 
• Orientar e apoiar o produtor na vigilância sanitária do rebanho 
 
5- Dispersão de pinus 
• Fazer gestões junto às empresas para o manejo adequado da cultura de pinus 
• Articular com empresas de reflorestamento a manutenção da conectitividade dos corredores 
• Monitorar a dispersão de pinus no interior dos parques e no entorno 
 
6. Caça 
• Intensificar a fiscalização em parceria com os Estados  

 
 
Difusão de boas práticas: 
 
• Incentivar e apoiar as organizações produtivas da comunidade voltadas para o desenvolvimento de 

experiências alternativas e de boas práticas. Ex: Acevam (educação ambiental com agricultores e 
escolares, agricultura ecológica – plantio de 54.000 mudas de palmito nativo em áreas de bananais 
e em áreas de recomposição; APCE (ecoturismo); Asseplam (plantas medicinais) etc. 

• Incentivar e apoiar a sistematização e difusão de experiências e de boas práticas de manejo para a 
diversificação da propriedade rural e geração de renda: 

- Busca do manejo adequado 
- Melhoramento de pastagens 
- Programa de inseminação artificial 
- Utilização de homeopatia (em ascensão) 
- Farmácia de ervas medicinais 
- Parceria entre prefeitura e ONG’s 
- Coleta seletiva de lixo 

• Promover a educação ambiental com agricultores e escolares 
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Grupo de Trabalho 6: 
Infra-estrutura dos Municípios e Ocupações Humanas 
 
• Apoiar os municípios na elaboração e implantação de planos diretores, projetos urbanísticos e 

paisagísticos 

• Estabelecer parcerias com os municípios para a capacitação em gestão participativa 

• Incentivar e apoiar os municípios na elaboração e implementação de políticas de municipalização 
do turismo e de desenvolvimento integrado do turismo na região, considerando: 

- A criação de conselhos municipais de turismo 
- A elaboração do “inventário turístico” da região 
- O estudo da demanda turística: quantificação e caracterização do perfil do turista 
- A elaboração de um plano de desenvolvimento do ecoturismo na região 
- A sinalização turística, vertical/horizontal, da malha viária da região 
- A capacitação e qualificação de profissionais e empreendedores que atuam na atividade 

turística 
- A conscientização turística em comunidades e escolas da região – “conheça as belezas 

naturais de sua cidade e região” 
- Incentivos para o fomento de atividades turísticas de baixo impacto 
- Produção de material promocional e informativo de circuitos turísticos temáticos e integrados 
- Campanhas promocionais dos atrativos turísticos da região e divulgação de roteiros no 

entorno 
• Articular com os municípios e Estados a melhoria do sistema viário/acessos aos parques e atrativos 

turísticos da região 

• Incentivar e apoiar os municípios na elaboração e implementação da política ambiental, 
considerando: 

- A implantação de conselhos municipais de meio ambiente 
- A ampliação dos recursos dos municípios na área ambiental, articulando a criação do ICMS 

Ecológico  
- A criação de áreas protegidas (RPPNs, APAs e parques municipais) 
- A melhoria do saneamento ambiental (coleta seletiva de lixo etc.) 
- A capacitação de educadores ambientais nos municípios 
- A implementação dos programas formais de educação ambiental nas escolas 
- A promoção de ações contínuas de educação ambiental nas comunidades, enfatizando os 

esclarecimentos sobre a legislação, Zona de Amortecimento e superação de conflitos 
- A disponibilização de material educativo e informativo para as comunidades e visitantes 

• Incentivar e apoiar os municípios e organizações da comunidade na criação de alternativas que 
assegurem o desenvolvimento local sustentável, considerando as peculiaridades socioeconômicas 
e culturais e as oportunidades relacionadas aos parques e atrativos naturais da região 

• Articular com as prefeituras das cidades receptoras de turistas a implantação de centros de 
visitantes/temáticos  

• Viabilizar a criação de centro de visitantes na área de Santa Catarina 

• Flexibilizar o calendário de funcionamento dos Parnas em função de datas comemorativas dos 
municípios 

• Providenciar estudos para pavimentação alternativa 
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Grupo de Trabalho 7: 
Corredores Ecológicos 
 
 
1- Corredor Noroeste 
• Fazer gestões para que as políticas públicas setoriais considerem a manutenção do mosaico de 

paisagem 
• Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades de manejo que assegurem a integração e 

manutenção do mosaico de paisagem 
• Apoiar o monitoramento e controle para manutenção do mosaico de paisagem 
 
2- Corredor Campos do Norte 
• Viabilizar, através de negociação com as empresas, faixas de exclusão de pinus até 5 km da borda 

da Serra, a exemplo da proposta da Cambará 
• Fazer gestões para que as políticas públicas setoriais considerem a manutenção do mosaico de 

paisagem 
• Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades de manejo que assegurem a integração e 

manutenção do mosaico de paisagem 
• Viabilizar a implementação de programas de monitoramento, controle e manejo voltados para 

combater a dispersão de pinus, com suporte de recursos das reflorestadoras 
• Promover eventos de integração das unidades de conservação 
 
3- Corredor Baixa Encosta 
• Articular a viabilização da conectividade dos cânions nas políticas públicas 
• Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades de manejo que assegurem a conectividade dos 

cânions (substituição de bananais, manejo de palmitos etc.) 
• Promover a arrecadação de terras devolutas 
• Apoiar o monitoramento e controle visando a conectividade dos cânions 
 
4- Corredor Sul 
• Promover eventos para integração da gestão do corredor entre as unidades de conservação 

existentes (Esec Aratinga, APA Rota do Sol, Rebio Mata Paludosa, PE Tainhas, Flona S. F. Paula, 
Pró-Mata/PUC e Rebio Serra Geral) 

• Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades que assegurem a manutenção da continuidade 
do mosaico de paisagem 

• Promover a arrecadação de terras devolutas 
 
5- Corredor Floresta Montana 
• Promover arrecadação de terras devolutas 
• Incrementar fiscalização contra desmatamento e retirada de lenha 
 
Geral: 
• Promover seminário de integração das instituições interestaduais e federais visando o 

fortalecimento dos corredores ecológicos 
• Promover a integração das políticas setoriais interestaduais e federais relacionadas ao meio 

ambiente, turismo, silvicultura e agropecuária 
• Promover discussão sobre o corredor ecológico do Rio Pelotas 
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11- Cooperação Interinstitucional 
 
 

Finalizando a oficina, os participantes identificaram os grupos e instituições – locais, regionais, 
nacionais e internacionais – com potencial de cooperar na implementação do Plano de Manejo dos 

Parques Nacionais dos Aparados da Serra e Serra Geral. 
 
Instituições locais: 
 
Acapi – Associação Cambaraense de 
Apicultores 

Colocar-se à disposição da Socioambiental para 
estudos de manejo com abelhas exóticas 

Acart – Associação Cambaraense de Artesãos Divulgação e preservação da cultura  
Estímulo a atividade econômica não depredadora

Acevam Educação ambiental nas escolas 
Fomento à agroecologia 

Acontur – Associação de Condutores Locais 
de Ecoturismo de Cambará do Sul 

Guias locais 
Educação ambiental 
Gestão participativa 
Monitoramento de grupos e trilhas 

APCE Educação ambiental 
Interpretação da natureza com visitantes e com 
as comunidades 
Monitoramento 

Asserplam Resgate das plantas medicinais 
Associação de Condutores Tigre Preto-JM Monitoramento 

Apoio em resgate 
Educação ambiental/turística 
Condução de turistas 
Auxílio nos projetos turísticos 

Associação de Moradores do Morro Agudo e 
Morro Grande 

Manutenção do Parque 
Auxílio à fiscalização 
Auxílio ao controle dos limites do Parque 

Banco do Brasil-JM Apoio (patrocínio) de campanhas educativas 
Financiamento de projetos de turismo 

Besc-JM Patrocínio de campanhas educativas 
Financiamento de projetos de turismo 

Cambará S/A Pesquisas 
Patrocínios de lixeiras 
Limpeza de áreas no Parque 
Combate a incêndio 
Produção de espécies nativas 
Recuperação de áreas 

CDL-JM Apoio na preparação de receptivo informativo 
Divulgação 

Ceproaca Educação de menores carentes em meio 
ambiente e cultura 
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Cites – Clube de Integração e Troca de 
Experiências 

Passar aos moradores do entorno experiências já 
aprovadas em manejo de gado etc. 

CMDR – Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural 

Organização dos agricultores para um novo 
cultivo 

Comtur – Conselho Municipal de Turismo Educação ambiental 
Cooperativa Agropecuária de JM Patrocínio de campanhas educativas 

Qualificação de agricultores para novas 
alternativas de cultivo e manejo 

Cooperativa de Eletrificação de JM Patrocínio de campanhas educativas 
Divulgação a seus associados 

Credija-JM (cooperativa de crédito) Apoio (patrocínio) de campanhas educativas a 
associados 
Financiamento de projetos de turismo 

Imprensa (jornal/rádio) de JM Divulgação 
Auxílio nas campanhas educativas 

Multi-Verde Semeando Mudanças Conscientização sobre a triagem do lixo 
Selo orgânico refeito 

Polícias Militar e Civil de JM Suporte nos trabalhos de resgate 
Auxílio direto em resgate 
Auxílio na fiscalização 

Prefeitura de JM Implantação de projetos ambientais e turísticos 
voltados ao desenvolvimento sustentável 

Prefeitura de Praia Grande Exploração e divulgação do Plano de Manejo 
Prefeitura Municipal de Cambará do Sul Apoio com pessoal 

Convênios 
Parceria em programas de educação ambiental e 
turismo 

Reflorestadores Unidos S/A Manutenção do Parque 
Educação ambiental 
Pesquisas com exóticas 
Combate a incêndios 
Patrocínio de lixeiras 
Apoio técnico florestal 

Secretaria da Saúde de JM Desenvolvimento de projetos de infra-estrutura 
sanitária 

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de 
JM 

Campanhas educativas 
Apoio no desenvolvimento turístico/cultural 

Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 
de JM 

Qualificação de pessoas para a área do turismo 
Educação ambiental/turística 
Divulgação 

Secretaria Municipal de Agricultura de JM Qualificação de agricultores para novas 
alternativas 
Educação ambiental e turística para agricultores 

Sindicato de Trabalhadores Rurais Incentivo à agricultura ecológica 
Sindicatos rurais (SPR-STR) de JM Qualificação de agricultores para novas 

alternativas 
Educação ambiental e turística para agricultores 
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Instituições estaduais: 
 
Acaserge 
 

Prática de trekking e canionismo 
Trabalho voluntário em diversos níveis 
(manutenção e criação de trilhas, mapeamento, 
manutenção de trajetos de canionismo, 
levantamentos diversos no interior dos cânions, 
monitoramento de áreas de difícil acesso etc.) 
Cursos de capacitação de monitores e 
funcionários 

Ageflor – Associação Gaúcha de Empresas 
Florestais 

Elaboração de projetos, políticas e pesquisa na 
cadeia produtiva florestal 

Brigada Militar de SC e RS 
 

Apoiar na fiscalização, educação ambiental no 
entorno e preferencialmente mediante convênio 
dentro do Parque 

Casan Monitoramento da qualidade da água 
Saneamento 

Cepef-UFSM – Centro de Pesquisas Florestais
 

Elaboração e execução de projetos e pesquisas 
na cadeia produtiva florestal e ambiental 

Cidasc Controle de zoonoses 
CIT – Centro de Informações Toxicológicas 
 

Cursos, palestras e material educativo sobre 
animais peçonhentos e venenosos e plantas 
venenosas 

Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio 
Mampituba 

–  

Comitê de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos da Bacia do Taquará-Antas 

Integração regional com os municípios 
pertencentes à bacia 

Comitê Madeira-Moveleiro da Fiergs 
 

Elaboração de políticas e diretrizes para a cadeia 
florestal 

Corsan-RS 
 

Controle da qualidade da água 
Tratamento de esgoto 

Daer-RS – Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem 
 

Manutenção de estradas 
Infra-estrutura rodoviária 
Faixa de domínio 

Deinfra – Secretaria de Infra-estrutura Malha viária estadual 
Emater-RS 
 

Apoiar na criação de alternativas sustentáveis 
para a agropecuária 
Divulgar às comunidades os objetivos do Parque 
Cooperar com outras instituições na educação 
ambiental, difundindo conhecimentos 

Epagri Dialogar com as comunidades sobre os objetivos 
da UC 
Construir com os agricultores atividades 
alternativas à agricultura convencional 

Fatma – Escritório Criciúma  
 

Fiscalização 
Vistoria 
Licenciamento 

Fatma – Sede Florianópolis-SC  
 

Fiscalização 
Licenciamento ambiental 

ONG Curicaca 
 

Elaboração de projetos em diferentes áreas do 
conhecimento 

Polícia Civil 
 

Acompanhamento e investigação de crimes 
ambientais 

SAA (Inspetoria Veterinária) Controle sanitário animal 
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Secretaria de Desenvolvimento Regional – 
Sede: Araranguá 

Assessoria 
Infra-estrutura 

Secretaria de Estado da Organização do Lazer 
– Santur 
 

Apoio a projetos de desenvolvimento turístico 
Elaboração de pesquisas mercadológicas 
Estudo da demanda turística 
Assessoramento técnico às prefeituras 
Divulgação/promoção do produto turístico 

Sema-RS 
 

Licenças ambientais no Estado do RS 
(Defap/Fepam) 
Implantação de corredores (DUC-Defap) 
Pesquisa zoobotânica 
Bacias hidrográficas (DRH) 

Setur-RS 
 

Participação/promoção de atividades turísticas 
Fiscalização 
Pesquisa turística 

Sindimadeira 
 

Apoio em pesquisas da cadeia produtiva florestal 
e elaboração de projetos e políticas 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 
 

Elaboração e execução de projetos e pesquisas 
para fauna, flora, biologia, ambiental 

Unesc Pesquisa 
 
 
Instituições nacionais: 
 
Agenda 21 (MMA) Desenvolvimento dos municípios 
ANA 
 

Comitê gestor das bacias hidrográficas 
Estudos de manejo de bacias 

Aspta Modelos de agrofloresta 
Associação Brasileira de Canionismo – 
Abcânion 

Divulgação do Parque no meio de canionismo 
nacional e internacional 

Associação Sulbrasileira de Empresas 
Florestais 

Estipular diretrizes gerais para a cadeia produtiva 
do setor florestal 

Banco do Brasil (Jacinto Machado e Praia 
Grande) 

Financiamento de pequenos produtores/turismo 

BNDES Financiamento de pequenos produtores 
Caixa Econômica Federal 
 

Financiamento de pequenos produtores/turismo 
Programas culturais 

Cosmo – Corpo de Salvamento em Montanha Cursos de busca e salvamento 
Eletrosul Compensação ambiental – Parques Aparados da 

Serra e Serra Geral 
Embratur 
 

Pólos de ecoturismo 
Fundo nacional de incentivo ao turismo 

FNMA 
 

Possibilidade de financiamento para a 
implementação do Plano de Manejo 

Fundação Boticário 
 

Pesquisa 
Monitoramento 

Ideaas  Manejo de gado em campo nativo 
Iphan Patrimônio histórico, natural e cultural 
Ministério da Agricultura – Estação 
Meteorológica – 8º Distrito (sede Porto Alegre)

Monitoramento do clima 

Ministério da Cultura Financiamentos – leis de incentivo à cultura 
Ministério da Educação 
 

Capacitação/formação de professores de 
educação ambiental 
Reformulação dos currículos escolares 
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Ministério da Saúde Saneamento básico 
Ministério das Cidades 
 

Financiamento do plano diretor 
Saneamento básico 
Infra-estrutura 

MMA/PPG-7 (PD/A) Financiamentos de projetos demonstrativos 
MMA-PNF Manejo florestal (uso múltiplo) 
MPF Fazer cumprir a legislação 
Prodetur-Sul (MMA) 
 

Saneamento 
Estradas 
Planejamento turístico 

Sebrae 
 

Capacitação 
Treinamento  

UFRGS 
 

Pesquisas 
Estágios 

UFSC 
 

Pesquisas 
Estágios 

UFSM 
 

Pesquisas 
Estágios 

Unesco Reconhecimento como sítio 
 
Instituições internacionais: 
 
Comitatto Parchi (PN Abruzzo) 
 

Parceria (gemellaggio) para destinação de 
turistas, intercâmbio de experiências e de 
produtos 

FFS – Federation Française du Speologie – 
Comicion du Canyon (Federação Francesa de 
Espeleologia – Comissão de Canyon) 

Cursos de capacitação técnica de instrutores e 
monitores de canionismo 

GEF (Banco Mundial) 
 

Recursos para projetos de conservação da 
biodiversidade e desenvolvimento sustentável 
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12- Avaliação da Oficina 
 
 

Em uma avaliação final da oficina, os participantes manifestaram de forma livre e espontânea os 
aspectos negativos, positivos e recomendações. 

 
  
• Acomodações boas 
• Local razoável (péssima acústica) 
• Refeições boas 
• Pessoal de apoio (Socioambiental/Ibama) ótimo  
• Moderação muito boa 
• Oficina de importância relevante para o Parque e comunidade, na elaboração final do Plano de 

Manejo pela Socioambiental 
• Participantes em número bom e bastante participativos (rico em construção) 
• Válida a preocupação da Socioambiental em fazer esta oficina 
• Ótima a integração no que se refere aos Parnas e envolvimento com lideranças e comunidades 
• Vale continuar 
• Trabalho bem conduzido, com grande resultado 
• Ótimo 
• Trabalhos foram de extrema importância para o maior conhecimento dos realidades da UC e 

entorno 
• Espero que sirva para nortear a realização de um Plano de Manejo praticável, e que a comunidade 

e UC andem em conformidade 
• Acomodação muito boa 
• Comida muito boa 
• Oficina sem esclarecer melhor os objetivos (didaticamente) do trabalho em cada parte 
• Muito boa 
• Atingiu seus objetivos 
• Parabéns, Ibama, Prefeitura, Socioambiental e participantes 
• Ótima metodologia  
• Bons resultados com os debates. Talvez o moderador deveria ter tido firmeza na condução dos 

debates 
• Proveitoso e educativo, muito bom 
• Muito bom 
• Oficina com boa metodologia, porém, em virtude da escassez de tempo, os temas foram pouco 

aprofundados 
• Moderador muito eficiente e conhecedor de seu trabalho, porém interviu negativamente em alguns 

momentos 
• De uma forma geral, a oficina foi regular por ter sido um pouco superficial 
• Oficina com metodologia ótima, democrática, produtiva e objetiva. Certamente resultará em bons 

resultados 
• Muito bom 
• Ponto negativo: pouco esclarecimento do que é uma área de entorno e de amortecimento e do que 

pode ou não pode dentro dessas áreas 
• Ponto positivo: democrática 
• Abertos para idéias novas 
• Bem elaborado 
• Ótima metodologia de apresentação 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5: MAPA DE ZONEAMENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6: MAPA DE ZONEAMENTO COM REFERÊNCIA SOBRE A 
ZONA DE RECUPERAÇÃO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7: MAPA DA ZONA DE AMORTECIMENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8: RECOMENDAÇÕES DE LINHAS DE PESQUISAS, 
ESTUDOS E MONITORAMENTOS DA AVALIAÇÃO ECOLÓGICA 

RÁPIDA (AER) 



Recomendações de Linhas de Pesquisas, Estudos e Monitoramentos da Avaliação 
Ecológica Rápida (AER) 

 
1. Pesquisas e Monitoramentos Referentes à Vegetação  

a) Levantamentos e Estudos Florísticos 

a1) Em Campos Secos e Campos Rupestres 

Objetivos: Realizar estudos sobre a composição florística e estrutura vegetacional dos 
Campos Secos e Campos Rupestres existentes no interior dos Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e da Serra Geral e no entorno imediato, visando um aprofundamento 
do conhecimento acerca destas formações vegetacionais e levantamento de dados 
importantes sobre as diferentes comunidades vegetais.   

Justificativa: Os principais impactos decorrentes da pecuária verificam-se sobre estas 
formações vegetacionais, podendo resultar na redução da riqueza e diversidade florística 
destes ambientes que abrigam grande número de espécies endêmicas e de origem 
fitogeográfica diferenciada. Estudos nesta linha de pesquisa são importantes para o 
inventário destas formações até o momento, relativamente, pouco estudadas.  

Prioridade 1  

Locais : Em variadas áreas no interior das UCs correspondentes à unidade 
geomorfológica Planalto dos Campos Gerais, especialmente na área do Parque Nacional 
de Aparados da Serra localizada acima da estrada do PIC Morro Agudo, a qual por estar 
sem administração sofre constantemente a ação do pastejo e do fogo. Também nas áreas 
próximas às bordas dos cânions por apresentarem uma suscetibilidade maior devido à 
condição edáfica. No entorno do Parque Nacional de Aparados da Serra referente à 
localidade Azulega em Cambará do Sul, por apresentar extensas áreas de criação de 
gado e intensivo uso do fogo.  

Metodologia sugerida: Coletas botânicas ao longo de todos os meses do ano, com uma 
concentração maior no período da primavera e verão, para que possam ser coletados 
espécimes com flor e fruto para a posterior identificação por especialistas.  

Requisitos: Autorização para coleta de espécimes botânicos, apoio financeiro para a 
realização das atividades de campo e utilização da infra-estrutura existente na UC.       

Possíveis executores: Estudantes de pós-graduação e professores ligados ao 
Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo fato de já 
apresentarem estudos referentes às formações vegetacionais campestres do Planalto dos 
Campos Gerais do Rio Grande do Sul. 

a2) Em Campos Turfosos  

Objetivos: Realizar estudos sobre a composição florística e estrutura vegetacional dos 
Campos Turfosos existentes no interior dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e 



da Serra Geral, visando um aprofundamento do conhecimento acerca destas formações 
vegetacionais e levantamento de dados importantes sobre as diferentes comunidades 
vegetais.   

Justificativa: Pelo fato de tratarem-se de ambientes de grande singularidade, 
correspondendo em certos casos às nascentes de cursos d’água e abrigarem expressivo 
número de espécies endêmicas e adaptadas às condições edáficas de saturação hídrica 
e alta acidez. Além disso, tratam-se de habitats preferenciais para algumas espécies da 
avifauna local e migratória.   

Prioridade 2  

Locais : Principalmente na área correspondente ao “Banhado Grande” próximo ao cânion 
Itaimbezinho no Parque Nacional de Aparados da Serra e no Campo Turfoso presente 
entre as bordas dos cânions Itaimbezinho e Faxinalzinho, no interior desta UC, 
correspondente ao ponto de observação da AER número 60.  

Metodologia sugerida: Coletas botânicas ao longo de todos os meses do ano, com uma 
concentração maior no período da primavera e verão, para que possam ser coletados 
espécimes com flor e fruto para a posterior identificação por especialistas. 

Requisitos: Autorização para coleta de espécimes botânicos, apoio financeiro para a 
realização das atividades de campo e utilização da infra-estrutura existente na UC. 

Possíveis executores: Estudantes de pós-graduação e professores ligados ao 
Departamento de Botânica e/ou de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, pelo fato de já apresentarem estudos referentes às formações vegetacionais 
campestres do Planalto dos Campos Gerais do Rio Grande do Sul. 

a3) Em Vegetação Rupícola  

Objetivos: Realizar estudos sobre a composição florística e estrutura vegetacional da 
Vegetação Rupícola existente no interior dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e 
da Serra Geral, visando um aprofundamento do conhecimento acerca destas formações 
vegetacionais e levantamento de dados importantes sobre as diferentes comunidades 
vegetais. 

Justificativa: Pelo fato de tratarem-se de ambientes de grande singularidade e abrigarem 
expressivo número de espécies endêmicas e adaptadas às condições edáficas, sendo 
muito estudadas até o momento. Nos últimos anos têm sido realizados estudos florísticos 
na região geomorfológica do Planalto das  Araucárias, nas unidades Planalto dos Campos 
Gerais e Serra Geral,  correspondentes às serras da Rocinha, Corvo Branco e Rio do 
Rasto.   

Prioridade  4 

Locais : Nas porções superiores da Serra Geral e nas bordas e paredões íngremes dos 
interiores dos cânions existentes na área dos Parques Nacionais.  



Metodologia sugerida: Coletas botânicas ao longo de todos os meses do ano, para que 
possam ser coletados espécimes com flor e fruto para a posterior identificação por 
especialistas. 

Requisitos: Autorização para coleta de espécimes botânicos, apoio financeiro para a 
realização das atividades de campo, utilização da infra-estrutura existente na UC e 
suporte técnico de equipe especializada em acessos no interior dos cânions. 

Possíveis executores: A fim de dar continuidade aos estudos realizados nas áreas 
supracitadas dos Aparados catarinenses, sugere-se que o Prof. Daniel de Barcelos 
Falkenberg do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina 
desenvolva os estudos florísticos nas áreas acima mencionadas.  

 a4) Em formações florestais da Floresta Ombrófila Mista e Floresta Nebular 

Objetivos: Realizar estudos sobre a composição florística e estrutura vegetacional em 
formações florestais da Floresta Ombrófila Mista e Floresta Nebular existentes no interior 
dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral e entorno imediato, 
visando um aprofundamento do conhecimento acerca destas formações vegetacionais e 
levantamento de dados importantes sobre as diferentes comunidades vegetais e dinâmica 
sucessional.  

Justificativa: As áreas florestais estabelecidas no Planalto dos Campos Gerais sofreram 
significativos impactos com o passar dos anos pela exploração madeireira e presença 
intensiva de gado em seus subosques. Tratam-se de ambientes que apresentam grande 
número de espécies endêmicas e espécies ameaçadas de extinção. Os remanescentes 
presentes na área das UC’s e entorno constituem importantes corredores ecológicos 
interligando amplas áreas florestais do planalto, especialmente no caso da Floresta 
Ombrófila Mista. Além disso, em relação às Florestas Nebulares, nos últimos anos têm 
sido realizados estudos florísticos na região geomorfológica do Planalto das  Araucárias, 
nas unidades Planalto dos Campos Gerais e Serra Geral,  correspondentes às serras da 
Rocinha, Corvo Branco e Rio do Rasto. 

Prioridade  1 

Locais : Para as formações da Floresta Ombrófila Mista sugere-se o corredor florestal no 
interior do Parque Nacional da Serra Geral na localidade Morro Agudo e sua extensão 
correspondente à Reserva da Cambará Celulose; nas bordas do cânion Itaimbezinho por 
representarem ambientes bem conservados. Para as formações da Floresta Nebular 
restringe-se às bordas dos cânions e do próprio planalto descendo até as porções 
superiores da Serra Geral.  

Metodologia sugerida: Coletas botânicas ao longo de todos os meses do ano, com uma 
concentração maior no período da primavera e verão, para que possam ser coletados 
espécimes com flor e fruto para a posterior identificação por especialistas. 

Requisitos: Autorização para coleta de espécimes botânicos, apoio financeiro para a 
realização das atividades de campo e utilização da infra-estrutura existente na UC. 



Possíveis executores: Estudantes de pós-graduação e professores ligados ao 
Departamento de Botânica e/ou de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, pelo fato de já apresentarem estudos referentes às formações vegetacionais 
campestres do Planalto dos Campos Gerais do Rio Grande do Sul. 

A fim de dar continuidade aos estudos realizados nas áreas supracitadas, sugere-se 
também que o Prof. Daniel de Barcelos Falkenberg do Centro de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Santa Catarina desenvolva estudos florísticos nas áreas acima 
mencionadas.  

a5) Em formações florestais da Floresta Ombrófila Densa  

Objetivos: Realizar estudos sobre a composição florística e estrutura vegetacional em 
formações florestais da Floresta Ombrófila Densa existentes no interior dos Parques 
Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral e entorno imediato, visando um 
aprofundamento do conhecimento acerca destas formações vegetacionais e levantamento 
de dados importantes sobre as diferentes comunidades vegetais e dinâmica sucessional.  

Justificativa: As áreas correspondentes às formações da Floresta Ombrófila Densa 
foram intensamente exploradas para retirada de madeira e algumas áreas totalmente 
suprimidas para a formação de cultivos agrícolas e pastagens. Tratam-se de ambientes 
de alta riqueza e diversidade florística, os quais abrigam grande número de espécies da 
fauna. Há a necessidade de complementação de estudos e comparação com os dados 
levantados anteriormente para avaliação dos estado atual de conservação. Verificam-se 
atualmente núcleos primários de Floresta Ombrófila Densa no interior dos cânions. 

Prioridade  1   

Locais : Na Serra Geral até altitudes entre 400 e 500 m, correspondentes à formação 
Sub-montana da Floresta Ombrófila Densa e no interior dos cânions.  

Metodologia sugerida: Coletas botânicas ao longo de todos os meses do ano, com uma 
concentração maior no período da primavera e verão, para que possam ser coletados 
espécimes com flor e fruto para a posterior identificação por especialistas. 

Requisitos: Autorização para coleta de espécimes botânicos, apoio financeiro para a 
realização das atividades de campo e utilização da infra-estrutura existente na UC.  

Possíveis executores: Estudantes de pós-graduação e professores ligados ao 
Departamento de Botânica e/ou de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, pelo fato de já apresentarem estudos referentes às formações vegetacionais 
florestais da Floresta Ombrófila Densa. Estudantes de pós-graduação e professores do 
Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina pelo fato de já 
apresentarem estudos referentes às formações vegetacionais florestais da Floresta 
Ombrófila Densa e pesquisadores e/ou equipe ligada ao Herbário Barbosa Rodrigues de 
Itajaí , em Santa Catarina.  

a6) Em áreas degradadas 



Objetivos: Avaliar quali-quantitativamente as áreas que sofreram intenso processo de 
degradação, visando ampliar o conhecimento sobre as comunidades vegetais envolvidas 
no processo sucessional para subsidiar futuros projetos de recuperação.  

Justificativa: Muitas áreas no interior das UC’s sofreram forte intervenção antrópica, 
perdendo algumas das suas características naturais. Os estudos referentes às diferentes 
comunidades envolvidas nos processos sucessionais podem fornecer informações 
valiosas para a recomposição natural destes ambientes. 

Prioridade 2 

Locais: Em áreas campestres dos Parques Nacionais no planalto que sofreram contínua 
ação do gado e fogo. Em áreas florestais dos Parques Nacionais no planalto que sofreram 
com a exploração madeireira. Em áreas florestais dos Parques Nacionais nas encostas do 
planalto onde ocorreu desmatamento para a criação de lavouras ou pastagens.  

Metodologia sugerida: Coletas botânicas ao longo de todos os meses do ano, com uma 
concentração maior no período da primavera e verão, para que possam ser coletados 
espécimes com flor e fruto para a posterior identificação por especialistas.  

Requisitos: Autorização para coleta de espécimes botânicos, apoio financeiro para a 
realização das atividades de campo e utilização da infra-estrutura existente na UC. 

Possíveis executores: Sugere-se que o Prof. Ademir Reis do Centro de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina desenvolva estes estudos pelo fato 
de estar trabalhando na linha de recuperação de áreas degradadas e estudos sobre a 
resiliência ambiental. 

 

b) Espécies vegetais exóticas  

b1) Mapeamento, dinâmica populacional e monitoramento de Pinus spp., tojo Ulex 
europaeus e uva-do-japão Hovenia dulcis e outras possíveis espécies vegetais 
exóticas com potencial invasor.  

Objetivos: Realizar estudos que visem identificar espacialmente as principais populações 
de espécies vegetais exóticas, principalmente relativo às espécies  de Pinus spp., tojo 
Ulex europaeus e uva-do-japão Hovenia dulcis, gerando um mapeamento dos principais 
focos que possibilite um monitoramento do desenvolvimento, dispersão e potencial de 
propagação sobre as áreas naturais.  

Justificativa: Dadas as extensas silviculturas de Pinus spp. existentes no Planalto dos 
Campos Gerais e o potencial dispersivo desta espécie, verificou-se focos de 
contaminação biológica em área interna do Parque Nacional de Aparados da Serra. Da 
mesma forma no planalto, o tojo aparece amplamente disseminado pelas margens 
degradadas das estradas demonstrando um comportamento incipiente de invasão sobre 
os Campos Secos e Rupestres. A uva-do-japão já demonstrou em outros locais nos 
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul um forte potencial invasor sobre 



ambientes florestais relativos à Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional. 
Encontrando-se de forma incipiente na Serra Geral e até mesmo no interior do cânion 
Faxinalzinho, demonstra estar bem adaptada às condições edafo-climáticas locais. 

Prioridade 1  

Locais: Nas áreas campestres próximas às bordas dos cânions Itaimbezinho e 
Faxinalzinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra; nas áreas campestres próximas 
à borda dos cânions Fortaleza e Macuco no Parque Nacional da Serra Geral; junto às 
estradas e acessos, relativos ao planalto,  no interior de ambas UC’s; nas áreas próximas 
às entradas dos cânions Faxinalzinho e Fortaleza. 

Metodologia sugerida: Os principais focos de dispersão destas espécies devem ser 
mapeados e registrado o número de indivíduos nas áreas naturais invadidas com uma 
assiduidade trimestral para avaliar se está ocorrendo um processo dispersivo.  

Requisitos: Autorização para coleta de espécimes botânicos, apoio financeiro para a 
realização das atividades de campo e utilização da infra-estrutura existente na UC. 

Possíveis executores: Instituições acadêmicas ou Organizações Não Governamentais.  

Resultados esperados: (1) Caracterização da flora invasora e seus padrões de 
dispersão diante de alterações ambientais causadas pelo gado, uso do fogo e 
desmatamento. (2) Implantação de programa de monitoramento a longo prazo de 
manchas de espécies invasoras estabelecidas em meio às formações vegetacionais 
campestres e florestais. (3) Sugestão de medidas de manejo destinadas ao controle de 
espécies invasoras, incluindo sua erradicação quando for necessário.    

 
2. Pesquisas Referentes à Fauna  

2.1 Anuros 

a) Análise ecológica das espécies de anfíbios e determinação dos seus padrões de 
distribuição.  

Objetivos; (1) Determinar a composição da fauna de anfíbios anuros no limite do Parque 
Nacional e Parque Nacional SG e seu entorno; (2) Delimitar os padrões de distribuição 
espacial de cada espécie registrada na área proposta para o estudo; (3) Registrar os 
períodos do ano em que cada espécie está em atividade, correlacionando esta atividade 
com padrões climáticos que deverão ser mensurados, tais como: índice de pluviosidade, 
temperatura e umidade do ar; (4) Aumentar o conhecimento acerca da biologia das 
espécies registradas na área, caracterizando, por exemplo, os sítios de vocalização, 
postura e desenvolvimento das larvas (girinos); (5) Determinar as espécies de alta 
relevância ecológica (raras e ou ameaçadas), bem como a estrutura e o tamanho de suas 
populações; (6) Organizar uma coleção cientifica representativa da região de estudo, 
sendo que esta deve ser tombada em museu de referência; (7) Disponibilizar os dados da 
pesquisa para utilização em programas de educação ambiental. 



Justificativa: O estudo se faz necessário devido a ausência de informações de estudos 
sistemáticos da fauna de anfíbios da região. As informações obtidas a partir da Avaliação 
Ecológica Rápida (AER) representam dados preliminares devido as fases de campo 
compreenderem um curto período de tempo, não abrangendo variações sazonais. 

Metodologia: O estudo deverá compreender no mínimo três anos de trabalho de campo 
sistemático e periódico em todo o limite do Parque Nacional AS e Parque Nacional SG e 
em suas áreas de entorno. Deverão ser adotadas metodologias para o inventário, censo e 
monitoramento das populações de anfíbios. Os parâmetros físicos e químicos do ar e da 
água deverão ser mensurados em todas as etapas do trabalho para serem 
correlacionados com os padrões de distribuição espaço-temporal e com os padrões das 
atividades das espécies de anfíbios. 

Possíveis executores: A equipe deverá ser composta, no mínimo, por quatro 
Herpetólogos com experiência no estudo de anfíbios e devem ser vinculados a 
universidades ou instituições de pesquisa. 

b) Composição e determinação dos sítios de ocupação das espécies de anfíbios 
anuros no Banhado Grande. 

Objetivos: (1) Determinar a composição da fauna de anfíbios anuros que utilizam o 
Banhado Grande; (2) Delimitar os padrões de distribuição espacial e temporal de cada 
espécie registrada na área; (3) Mensurar parâmetros físicos e químicos do ar e da água, 
tais como: temperatura, umidade do ar, índice de pluviosidade, oxigênio dissolvido e pH 
da água; (4) Determinar os microambientes utilizados por cada espécie para atividades 
como vocalização, postura, abrigo e desenvolvimento das larvas; (5) Registrar dados 
acerca da biologia e ecologia das espécies que utilizam o campo turfoso; (6) 
Correlacionar os padrões climáticos com os padrões de atividade das espécies com 
ocorrência na área proposta para este estudo; (7) Disponibilizar os dados da pesquisa 
para utilização em programas de educação ambiental. 

Justificativa: O estudo se faz necessário por tratar-se de ambiente de características 
únicas no Parque Nacional AS.  

Metodologia: O estudo deverá compreender no mínimo dois anos de trabalho de campo 
sistemático e periódico ao longo de toda a área em que está inserido o Banhado Grande. 
Deverão ser adotadas metodologias para o inventário e monitoramento das populações 
de anfíbios. Dados sobre o comportamento das espécies devem ser registrados por meio 
de Amostragem Focal e Seqüencial. Os parâmetros físicos e químicos do ar e da água 
deverão ser mensurados em todas as etapas do trabalho para serem correlacionados 
com os padrões de distribuição espaço-temporal e com os padrões das atividades das 
espécies de anfíbios. Exemplares para material-testemunho deverão ser coletados, 
fixados e depositados em um museu de referência. 

Possíveis Executores: A equipe deverá ser composta, no mínimo, por dois Herpetólogos 
com experiência no estudo de anfíbios e devendo estar vinculados a universidades ou 
instituições de pesquisa. 



c) Avaliação da integridade dos ambientes aquáticos com base nas espécies de 
Anfíbios com potencial bioindicador. 

Objetivos: (1) Identificar os principais ambientes aquáticos e áreas úmidas afetados por 
ações antrópicas; (2) Efetuar o levantamento da anurofauna dos ambientes a serem 
estudados, com ênfase nas espécies de alta relevância ecológica (raras, vulneráveis e/ou 
ameaçadas); (3) Identificar padrões de utilização do substrato, fontes alimentares e 
estratégias reprodutivas, das espécies encontradas; (4) Correlacionar a presença de cada 
espécie às formações vegetais locais; (5) Aumentar o conhecimento acerca da biologia 
das espécies registradas na área, caracterizando, por exemplo, os sítios de vocalização, 
postura e desenvolvimento das larvas (girinos); (6) Diagnosticar possíveis impactos 
ambientais que afetem a comunidade de anfíbios; (7) Registrar os períodos do ano em 
que cada espécie está em atividade, correlacionando com variáveis tais como: índice de 
pluviosidade, temperatura e umidade do ar; (8) Propor e executar ações visando a 
melhoria das condições do habitat para os anfíbios e a conservação dos ambientes 
aquáticos. 

Justificativa: A importância dos anfíbios como bioindicadores deve-se ao fato de que 
eles são mais sensíveis que outros vertebrados às mudanças ambientais em função de 
suas características fisiológicas, ecológicas, comportamentais e de seu complexo ciclo de 
vida que ocorre (na maioria das espécies) tanto no ambiente aquático quanto no ambiente 
terrestre. No caso das espécies com distribuição restrita, onde em muitas situações as 
populações são pequenas e isoladas, qualquer alteração ambiental torna-se ainda mais 
significativa. Os pesticidas organoclorados, por exemplo, tem causado comprovada 
diminuição das populações de espécies de anfíbios (Russell et alli, 1995). Matton (2000) 
cita que os anfíbios, em pequenos lagos e lagoas, podem ser os reguladores animais 
mais importantes do crescimento de algas e de outras macróbias, tendo já sido verificado  
o crescimento mais intenso de algas em ambientes onde as populações de anfíbios 
declinaram.  

Metodologia: A metodologia a ser empregada para observação e coleta de anfíbios 
consistirá principalmente de buscas noturnas, mediante coleta manual e com auxílio de 
lanterna para indivíduos adultos. Formas larvais (girinos) serão coletadas durante o dia, 
com peneiras, e acondicionadas em sacos plásticos com água do local.  

Possíveis Executores: A equipe deverá ser composta, no mínimo, por quatro 
Herpetólogos com experiência no estudo de anfíbios e devem estar vinculados a 
universidades ou instituições de pesquisa. 

2.2  Avifauna 

a) Levantamento completo da avifauna terrestre e aquática do Parque NacionalAS e 
Parques NacionaisSG, considerando no mínimo dois ciclos sazonais completos 
(período de 2 anos). 



Objetivos: Sistematizar e atingir um nível mínimo de conhecimento sobre a avifauna do 
Parque Nacional AS e Parque Nacional SG, de maneira a  permitir a elaboração de 
medidas específicas de  manejo para a avifauna.  

Justificativa: Este conhecimento não está disponível na forma de dados secundários, e 
não é possível propor medidas de manejo adequadas e eficientes sem que um nível 
mínimo de conhecimento seja atingido. Os levantamentos existentes sobre a avifauna do 
Parque Nacional AS e Parques Nacional SG são preliminares, e contemplam somente as 
comunidades de aves do Planalto dos Campos Gerais. 

Prioridade 1: Altamente prioritária para conservação e manejo. 

Local:  Em toda a extensão do Parque Nacional AS, Parque NacionaL SG e área de 
amortecimento, com especial enfoque para áreas mais preservadas e de difícil acesso, 
situadas no interior dos cânions. 

Possíveis Executores: Profissionais com experiência em inventários de avifauna, 
utilizando metodologias de bioacústica e de captura com redes                                 de 
neblina. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por ONG’s tecnicamente habilitadas e 
Universidades, desde que contenham com profissionais capacitados. 

b) Estudo da comunidade de aves de ambientes de campo seco e campo turfoso 
situados no Planalto dos Campos Gerais, notadamente na região do Banhado 
Grande.  

Objetivos: Caracterizar a comunidade de aves destes ambientes e suas relações com o 
meio e com outros grupos animais. 

Justificativa: A região do Banhado Grande apresenta características peculiares, e a 
comunidade de aves ali existente ainda não foi estudada. Há registros  para o local de 
aves paludícolas de grande porte, espécies migratórias e ameaçadas de extinção. 

Prioridade 1: Altamente prioritária para conservação e manejo. 

Local: Nos Sítios 4, 4A e 5, situados no Planalto dos Campos Gerais, com especial 
enfoque para a região do Banhado Grande. 

Possíveis Executores: Profissionais com experiência em inventários de avifauna, 
utilizando metodologias de bioacústica e de captura com redes de neblina. Os trabalhos 
poderão ser desenvolvidos por ONG’s tecnicamente habilitadas e Universidades, desde 
que contenham com profissionais capacitados. 

c) Estudo da biologia básica (alimentação, ambientes de ocorrência, locais de 
abrigo, inter-relações com animais e plantas e comportamento reprodutivo) de 
espécies ameaçadas de extinção, migratórias e endêmicas que ocorrem no Parque  
Nacional AS e Parque Nacional SG, tais como o papagaio-charão Amazona pretrei, 
o papagaio-do-peito-roxo Amazona vinacea, o pássaro-preto-de-veste-amarela 
Xanthopsar flavus, o pedreiro Cinclodes pabsti e o macuquinho-da-várzea 
Scytalopus iraiensis. 



Objetivos: Determinar as necessidades básicas para a sobrevivência  destas espécies, 
visando ações locais de manejo e conservação. 

Justificativa: A obtenção de dados sobre alimentação, reprodução e locais de abrigo 
destas espécies, é fundamental para delinear estratégias para sua conservação no 
Parque Nacional AS e Parque  Nacional SG. 

Prioridade 2: Prioritária para conservação. 

Local: Em toda a extensão do Parque Nacional AS, Parque Nacional SG e área de 
entorno. 

Possíveis Executores: Profissionais com experiência em estudos de comportamento de  
aves. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por ONG’s tecnicamente habilitadas e 
Universidades, desde que com profissionais capacitados. 

d) Determinação do status local das espécies raras e ameaçadas de extinção que 
ocorrem no Parque Nacional AS e Parque Nacional SG. 

Objetivos: Obter estimativa populacional e mapear as áreas de ocorrência das espécies 
raras e ameaçadas de extinção no Parque Nacional AS e Parque Nacional SG. 

Justificativa: Há várias espécies raras e ameaçadas de extinção citadas para o Parque 
Nacional AS e Parques Nacional SG, e que não foram registradas durante os trabalhos de 
campo, entre elas a jacutinga Pipile jacutinga, o papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea 
e o jaó-do-litoral Crypturellus noctivagus. Há outras das quais se obteve registros 
pontuais, como o macuco Tinamus solitarius e a araponga Procnias nudicollis. Todas 
estas espécies sofrem ameaças devido à caça ou captura visando o comércio ilegal de 
animais, e é necessária a obtenção de dados sobre suas áreas de ocorrência e suas 
populações, a fim de melhor orientar as ações de fiscalização, principalmente no interior 
dos cânions e vertente atlântica da Serra Geral. 

Prioridade 2: Prioritária para conservação. 

Local: Em toda a extensão do Parque Nacional AS, Parque Nacional SG e área de 
entorno. 

Possíveis Executores: Profissionais com experiência em inventários de avifauna, e 
estudo de comportamento de aves. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por ONGs 
tecnicamente habilitadas e Universidades, desde que  contenham com profissionais 
capacitados. 

e) Criação, abastecimento e manutenção de um banco de dados contendo as 
informações geradas pelas linhas de pesquisa citadas acima, bem como sua 
integração com pesquisas realizadas em outras áreas temáticas. 

Objetivos: Integrar e disponibilizar o conhecimento existente sobre os recursos naturais 
do Parque Nacional AS e Parque Nacional SG. 

Justificativa: A criação de um banco de dados contendo as informações existentes até o 
momento, seria o ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer pesquisa nestas 



UC’s, pois além de informar sobre os estudos já realizados, apontaria as lacunas a serem 
preenchidas, além de promover uma maior integração entre as linhas de pesquisa nas 
diversas áreas temáticas. 

Prioridade 3: Necessária para conhecimento das UC’s. 

Local: O banco de dados deverá ser mantido e disponibilizado para consulta no  Centro 
de Visitantes/Administração. 

Possíveis Executores: Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por ONG’s tecnicamente 
capacitadas, e pelo próprio IBAMA, desde que possa dispor                                   de 
técnicos e garantir a continuidade dos trabalhos. 

2.3  Mastofauna 

a) Monitoramento da abundância de mamíferos ameaçados na área dos Parques 
Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, e entorno. 

Objetivos: (1) Identificar seus locais de ocorrência, possibilitando tomar providências de 
proteção da área; (2) Quantificar e monitorar sua abundância e tendência populacional.  

Justificativa: Baixas densidades de pumas, lobo-guará, veado-campeiro, e 
possivelmente de paca e veado-bororó. O monitoramento possibilita a percepção de 
problemas que possam comprometer a população ameaçada.  

Prioridade 1: máxima prioridade 

Local: toda a área dos Parques, e entorno onde houverem populações de lobo-guará. 

Período: não deve ser restrito a um período. O monitoramento deve ser anual ou a cada 
dois anos. 

Possíveis executores: instituições ou pesquisadores autônomos. Coordenador com 
especialidade na área de ecologia de mamíferos, com mais de 5 anos de atuação, que 
tenham condições para liderar uma equipe, e com experiência com SIG. A presença de 
uma equipe é indispensável para cobrir toda as áreas e ainda assim obter suficiência 
amostral. 

Sugestão de metodologia: (1) Divisão dos Parques em 16 unidades amostrais, 
repetindo-se 10 transecções de 8 quilômetros em cada unidade amostral, para detecção 
de rastros, e para visualização de mamíferos. Uma força-tarefa de 8 pessoas levaria de 
15 a 20 dias para executar o trabalho; (2) Instalação de 8 máquinas fotográficas 
automáticas em cada duas unidades amostrais, durante 60 dias por ano; (3) Sugere-se a 
implementação de mecanismos para estimular a produção de relatórios pelos funcionários 
que incluam avistamentos de animais. Antes disso, porém, é imprescindível um 
treinamento dos funcionários para  que possam reconhecer as espécies com segurança.  

Para espécies como os cervídeos é suficiente o mapeamento e monitoramento por 
transecções visuais e de vestígios, assim como outras espécies que deixam rastros 
conspícuos (ex. porco-do-mato, jaguatirica, puma, lobo-guará). Abundância relativa de 
espécies como os felinos pequenos podem ser obtidas através de esforços de captura e 



soltura ou fotografia remota, sem que seja necessário em um  primeiro momento 
monitorá-los individualmente.  

Pesquisas localizadas, ou de espécies individuais que não estejam em risco de extinção, 
não devem consideradas prioritárias. A pesquisa geralmente implementada para este fim 
tem prazo curto de duração, e não responde a perguntas sobre a tendência populacional, 
cuja resposta é crucial para proteção de espécies ameaçadas. No entanto, pesquisas de 
curto prazo são as mais empregadas, para satisfação de necessidade de aprimoramento 
acadêmico 

Resultados esperados: verificação da tendência populacional das espécies monitoradas, 
e possível identificação de fatores que estejam favorecendo ou desfavorecendo  a 
manutenção das populações monitoradas. 

b) Mapeamento das áreas de ocorrência do lobo-guará para repovoamento dos 
Parques 

Objetivo: (1) identificar as áreas com relitos populacionais de lobo-guará no entorno dos 
Parques; (2) Criar condições para que estas áreas sejam conectadas aos Parques 
através da restauração de corredores de fauna; (3) Incluir estas áreas no monitoramento 
periódico descrito no item anterior. 

Justificativa:  população em baixa densidade, em risco eminente de extinção no local, a 
curto prazo 

Prioridade 1: máxima prioridade 

Local: toda a área dos Parques, e entorno onde houverem populações de lobo-guará. 

Período: expedições durante duas a três semanas para localização de populações de 
lobo-guará. Mais duas semanas para identificar os possíveis locais para implantação de 
corredores conectando estas áreas aos Parques. 

Possíveis executores: instituições ou pesquisadores autônomos. Coordenador com 
experiência em mastozoologia, e com experiência com SIG. 

Resultados esperados: (1) localização de relito de populações de lobo-guará; (2) 
Identificação de área potenciais de conexão; (3) Implementação dos corredores. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9: MAPA DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 10: QUADRO DE COORDENADAS DOS PONTOS 

REFERENCIADOS NO MAPA DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 
INTERNAS E FIGURAS 4.7-8 A 4.7-18 
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Coordenadas dos Espaços de Intervenção e/ou Estruturas 
 

Coordenadas 
Ponto 

Y X 

1.  PIC Macuco 601089.0579 6788385.4212 

2.  Ponto de saída da Trilha da Serra da 
Pedra 604494.5685 6788806.8669 

3.  Portaria Fortaleza/Bilheteria 596021.4553 6783788.6162 

4.  Estacionamento/Terminal de Transportes 
Internos/Início do Canionismo Fortaleza 596228.9963 6783755.9130 

5.  Mirante da Estrada 596818.9974 6782497.6180 

6.  Área para Administração /Proteção (Atual 
PIC Fortaleza) 597493.9358 6782408.3693 

7.  Área para Administração/Proteção (Atual 
PIC Fortaleza) 597481.6081 6782274.9616 

8.  Ponto para / Pedra do Segredo/Trilha da 
Borda 598697.9606 6783066.3606 

9.  Ponte do Tigre Preto 598553,1134 6783343,7334 

10.  Mirante da Pedra do Segredo 597895.6738 6783958.1275 

11.  Mirante do Tigre Preto 598414,4340 6783693,1968 

12.  Mirante da Cachoeira 598463.8722 6783978.4153 

13.  Entrada da Trilha da Borda 598961.6697 6783916.9283 

14.  Mirante da Borda 600488,9413 678443,9969 

15.  Saída Variante 1 600409.9296 6784281.6829 

16.  Ponte Suspensa 600550.7556 6784279.9230 

17.  Saída Variante 2 600711.8381 6784309.1225 

18.  Fim da Trilha da Borda do Fortaleza 601236.4954 6784292.8328 

19.  Centro de Apoio ao visitante Fortaleza 600856.9232 6784080.8512 

20.  Entrada da Trilha  da Mata Nebular e 
Quebra Cangalha 601368.2373 6784229.7217 

21.  Mirante Torres 601336.4949 6783992.9128 
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Coordenadas 
Ponto 

Y X 

22.  Mirante Planície 601777.0032 6784347.1560 

23.  Mirante Fortaleza 601742.8367 6784587.1792 

24.  Mirante Quebra Cangalha 602643.1209 6784817.5990 

25.  Mirante Morro do Carazal 602756.9703 6784970.0301 

26.  Mirante Rio da Pedra 602748.6971 6785291.9744 

27.  Acampamento Selvagem Encruzilhada 601065.3202 6785311.8483 

28.  Fim do Canionismo Fortaleza 602569.5540 6786453.4926 

29.  PIC Tigre Preto 603392.7596 6786869.1333 

30.  Portal de Entrada Tigre Preto 605253.4761 6786955.7731 

31.  Área 2 para camping Selvagem na Trilha 
da Borda 597225.3635 6778349.2130 

32.  Fazenda Fortaleza 597606.1226 6781366.6930 

33.  Saída da Trilha do Malacara/Travessia da 
Borda/Canionismo 593687.9892 6772448.3101 

34.  Entrada Canionismo Índios Coroados 594040.1237 6772526.4459 

35.  Taipa 594713.5045 6775141.0997 

36.  Entrada Canionismo Molha Coco 595186.0445 6775102.2386 

37.  Área 1 para camping Selvagem na Trilha 
da Borda 596075.3003 6777010.2283 

38.  Saída para Travessia da Borda 595914.7289 6777185.8753 

39.  Início do Canionismo do Malacara 595938.9661 6777419.0617 

40.  Piscinas do Malacara 598010.7287 6775329.9401 

41.  Saída do Canionismo/Entrada e saída da 
Trilha das Piscinas 598563.2052 6774690.5248 

42.  Centro Comunitário Morro Agudo 586830.0063 6778002.1194 

43.  Cancela (Temporária) 585088.3434 6777342.5790 
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Coordenadas 
Ponto 

Y X 

44.  Casa das Macieiras 584430.5346 6776899.6890 

45.  Mirante do Banhado Grande 5830923860 6777276.7581 

46.  Porteira da Variante 582989.0607 6777217.7063 

47.  Portão Camisas 582212.9879 6776759.7099 

48.  PIC Morro Agudo 586373.6813 6777793.3509 

49.  Propriedades-Estudo de viabilidade de 
uso 585600.0000 6775421.0000 

50.  Torre de Incêndio 587186.0301 6775241.0190 

51.  Portal do Morro Agudo 586961.3014 6778021.2376 

52.  Portal Cambará-Praia Grande 587803.5368 6777308.9760 

53.  Portaria Gralha Azul 591344.3062 6774522.9565 

54.  Estacionamento 591462.1460 6774477.9826 

55.  Bilheteria /Terminal de Transportes 591101.7368 6774353.5403 

56.  Lava Pratos/área para funcionários 590509.1184 6774111.2866 

57.  Entrada da Trilha da Mula, do vértice e 
suspensa 589865.5496 6774168.1128 

58.  Estrutura da Trilha Suspensa 589249.7597 6772906.027 

59.  Mirante do Vértice 589836.6788 6774040.5265 

60.  Mirante da Cachoeira 589560.8913 6773935.8887 

61.  Centro de Visitantes Paradouro 589581.8821 6774141.5373 

62.  Mirante do Cotovelo 587893.8052 6773275.8906 

63.  
Centro de Apoio ao visitante 

Cotovelo/Entrada da Trilha para Bird - 
Watching 

587719.1153 6773466.0377 

64.  Mirante Elevado 587765.9269 6772912.3665 
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Coordenadas 
Ponto 

Y X 

65.  Equipamento da Trilha Vertical 587943.8582 6771872.8065 

66.  Área de descanso da Trilha do Rio Boi 590297.3737 6768992.8081 

67.  PIC do Rio do Boi 593120.4748 6769276.7388 

68.  Portal do Rio do Boi 594292.3088 6769151.8242 

69.  Torre de Incêndio 586360.8611 6772056.0842 

70.  Casa do Pesquisador 585926.7714 6772536.3585 

71.  Torre de Incêndio 584479.1431 6772467.5807 

72.  Guarita Camisas 584100.7377 6771978.1532 

73.  Guarita Faxinalzinho 581576.0000 6769521.0000 

74.  PIC Mampituba 586533.1511 6763701.7083 

75.  Portão Faxinalzinho 586133.4474 6763209.5083 

76.  Posto de Fiscalização 594908.8619 6771990.3375 

77.  Antena de Rádio/Estação Climatológica 594631.7129 6771787.1235 

78.  Mirante do Faxinalzinho 594756.0000 6771817.0000 

79.  Mirante do Perau 595827.0000 6771570.0000 

80 Estrutura-Estudo de Viabilidade para Uso 596305.9517 6771565.0327 

80.1 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 593602.2875 6769306.8834 

80.2 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 593367.0189 6769239.6800 

80.3 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 586949.1173 6772213.6851 

80.4 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 585750.9718 6763603.6772 

80.5 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 583057.0089 6767707.7522 

80.6 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 583866.1461 6775067.8571 
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Coordenadas 
Ponto 

Y X 

80.7 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 584036.4446 6775402.8791 

80.8 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 587057.4249 6774969.9710 

80.9 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 584887.5749 6777674.6485 

80.10 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 588312.1950 6776019.4134 

80.11 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 590235.5477 6775421.1198 

80.12 Estrutura-Estudo de viabilidade para uso 592777.6568 6774855.8239 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 11: PERFIL DETALHADO DOS CÂNIONS PARA A PRÁTICA 

DE CANIONISMO - ACASERGE 



Cânion Fortaleza



Cânion Índios 
Coroados



Cânion Índios 
Coroados



Cânion Malacara



Cânion Malacara



Cânion Malacara



Cânion Malacara



Cânion Molha Coco



Cânion Fundo 
das Bonecas / 

Cânion da Pedra



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 12: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA 
 



Materiais e equipamentos de referência. 
 
 
Figura 1. Modelo de estrutura de segurança – parapeito para referência 
 

 



Figura 2. Modelo de estrutura de segurança – parapeito para referência 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 13: ORIENTAÇÃO PARA O PLANO E PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 



1. CONCEITOS E INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE INCÊNDIOS 
FLORESTAIS  

 

1.1 Fogo e Incêndio  

“Fogo” é o termo comum aplicado para denominar um fenômeno que, grosso modo, 
resulta da combinação de oxigênio com uma substância combustível e que se 
manifesta pelo desprendimento de calor, luz e, comumente, chama (DAVIS, citado por 
COUTO e CANDIDO, 1995, p. 1). É um termo de uso amplo e de origem antiga, que 
remonta ao latim focus. Até a Idade Média acreditava-se que o fogo era uma 
substância, a que os alquimistas davam o nome de flogístico, atribuindo-lhe 
características mágicas, não por pouco, afinal, o domínio do fogo marcou a história da 
humanidade como um de seus primeiros e maiores saltos qualitativos. Entretanto, foi o 
célebre químico Lavoisier, finalmente, quem deu a definição moderna, de base 
científica, e que desmente a teoria da substância flogístico: o fogo resulta de uma 
reação química que produz simultaneamente luz e calor pela combustão de certos 
corpos (Renê SILVA, 1980, p. 2-17).  

Introduziu-se, com esta definição, um conceito mais técnico, que é o de “combustão”, 
e que merece ser exposto, ainda que brevemente,  e para isso nada melhor do que a 
objetividade e concisão de Renê SILVA: 

A combustão é uma reação química muito freqüente na natureza; é um 
processo que se realiza sob temperatura elevada (temperatura de ignição), 
entre o comburente (oxigênio do ar) e os átomos, principalmente de carbono e 
hidrogênio, de certas substâncias que pelo fato se prestarem bem a esse 
processo, são chamados de combustíveis. (1980, p. 3). 

A combustão é um fenômeno relativamente complexo, que não merece ser aqui 
analisado em toda sua amplitude. Basta mencionar que há tipos de combustão, que 
ocorrem em vários ambientes, naturais e artificiais, e que podem envolver uma grande 
quantidade de substâncias comburentes e combustíveis.   

As combustões mais comuns, entretanto, são aquelas que ocorrem no ambiente 
externo, tendo o oxigênio atmosférico como comburente e matéria orgânica, rica em 
carbono (madeira, por exemplo) como combustível.  Cabe aqui, rapidamente, informar 
que comburente é o elemento ativador do fogo, e combustível é o elemento que serve 
de campo de propagação ao fogo. É importante também que não se confunda o fogo 
com a combustão. Esta é a denominação técnica de um processo, a que comumente 
se chama de “queima”, enquanto aquele é um dos resultados imediatos desse 
processo, e que perdura enquanto esta perdurar.   

Como reação química, a combustão é irreversível, ou seja, ao final do processo, 
comburente e combustível restam irremediavelmente transformados em outras 
substâncias (que formam as cinzas, normalmente), ou, em outras palavras, destruídos. 
Esse poder destrutivo do fogo é o aspecto mais importante a ser aqui contemplado.  

Embora o fogo venha sendo desde os tempos imemoriais útil ao homem, também vem 
sendo igualmente a causa de muitos flagelos.  Quando o fogo surge em circunstâncias 
incontroláveis, ou quando foge ao controle, causando destruição, ocorre o que se 
chama de “incêndio”. Ainda de acordo com Renê SILVA, pode-se definir incêndio 
como “toda e qualquer destruição ocasionada pelo fogo, de bens materiais, móveis e 
imóveis, além de danos físicos ou morais aos seres humanos” (1980, p. 17). Vale 
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lembrar: fogo controlado não é incêndio; incêndio é o fogo fora de controle que causa 
danos e destruição.   

Para se ter domínio sobre o fogo e poder controlá-lo é necessário que se entenda o 
seu mecanismo. Um esquema já tradicional que representa esse mecanismo é o 
Triângulo do Fogo, a seguir representado. 

 

No centro do triângulo está o fogo, tendo em um dos lados o calor (representado pelo 
sol), em outro o comburente (representado pelo ar atmosférico) e no outro o 
combustível (representado por árvores, madeira, folhas  e gravetos). Sem qualquer um 
desses elementos, ou lados do triângulo, não há fogo. O entendimento disso é muito 
importante para e prevenção e o combate ao incêndio, uma vez que qualquer medida 
se baseia na supressão de pelo menos um dos lados desse triângulo. Assim, pode-se 
afirmar que o fogo é extinto quando pelos menos um dos lados do triângulo do fogo é 
eliminado.  

Outro fator importante que se deve ter conhecimento é o que diz respeito à 
propagação do fogo, que está intimamente relacionado ao lado do triângulo que 
representa o calor.  O calor se propaga de três formas. Por: 

• convecção: quando é transportado pelo ar que se move por diferença 
de densidade (o ar quente sobe); 

• irradiação: quando o calor passa através das moléculas do ar, por meio 
de ondas, sem utilização de qualquer meio material;  

• condução: quando o calor passa através das moléculas de um corpo 
sólido, ou ainda de um corpo a outro.  

A prevenção e o combate a incêndios também se baseiam na intervenção sobre essas 
formas de propagação do calor.  

 

1.2 Incêndio Florestal 

De acordo com GERMANO (1998, p. 37), “o incêndio florestal ocorre quando o fogo 
afeta os combustíveis vegetais naturais situados nos montes, platôs e nas serras, de 
queima não prevista, o que obriga o combate para sua extinção”.  
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Os incêndios têm na maior parte dos casos origem, criminosa ou não, na atuação do 
homem. A acumulação de material lenhoso, o abandono de objetos (vidros, latas e 
outros objetos refletores) que podem originar a combustão dos resíduos por efeitos do 
sol, a utilização de ferramentas e máquinas, as fogueiras, as queimadas e os cigarros 
mal apagados, são algumas das causas involuntárias de muitos dos incêndios que 
destruíram milhares de hectares de floresta nos últimos anos. Segundo Romildo 
SILVA:  

De modo geral, podemos dizer que o homem é o principal causador dos 
incêndios florestais porque a maioria deles são iniciados em decorrência 
de algum tipo de atividade humana. Existem, também, os incêndios 
causados por fenômenos naturais, porém eles são mínimos. (1998, p. 19) 

 
As causas mais freqüentes dos incêndios são: 

• a queima de restos e lixos; 

• as queimadas com fins agrícolas (limpeza de roça  e renovação de 
pastagem); 

• o lançamento de balões e fogos de artifício; 

• a apicultura (produção de fumaça para afugentar as abelhas durante a 
manutenção do apiário); 

• as fogueiras durante os períodos de lazer (piqueniques, churrascos, 
etc); 

• as instalações industriais e agrícolas, máquinas e motores; 

• as linhas de eletrificação; 

• os diversos trabalhos agrícolas florestais e industriais; 

• o abandono de objetos de vidro, lata e outros refletores; 

• o abandono de restos de cigarros mal apagados;  

• as brincadeiras das crianças com fósforos e fogueiras. 

A estas causas, involuntárias e na maior parte provocadas por negligência, há que se 
acrescentar outras, intencionais, que originam o "fogo posto": 

• os conflitos de caça; 

• as pressões para comercialização de martelai lenhoso; 

• a piromania, o vandalismo, a represália e a vingança.  

 
Entre as causas naturais de incêndios florestais o raio é apontado  como o mais 
freqüente. 

Os incêndios florestais têm grandes conseqüências, a maioria delas danosas ao 
homem e ao meio-ambiente. Tais incêndios são apontados como uma das maiores 
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causas da redução das florestas no mundo. Romildo SILVA elenca as principais 
conseqüências dos incêndios florestais, que merecem citação: 

• destruição da cobertura vegetal; 

• destruição de húmus e morte de microorganismos; 

• destruição da fauna silvestre, especialmente animais jovens; 

• aumento de pragas no meio ambiente; 

• eliminação de sementes em estágio da latência; 

• debilitação de árvores jovens suscetíveis a pragas e doenças; 

• perda de nutrientes do solo; 

• ressecamento do solo; 

• destruição de belezas cênicas e naturais; 

• aceleração do processo de erosão; 

• assoreamento de rios, lagos e lagoas. (1998, p. 24) 

A isso acrescentamos que o incêndio florestal, mesmo em pequena escala, provoca o 
desequilíbrio ambiental e a alteração da paisagem e do ecossistema natural na 
medida em que seleciona os organismos mais resistentes ao fogo, em detrimento dos 
mais sensíveis. Tudo isso acarreta prejuízos, diretos e indiretos, ao próprio homem. 

Tal como o conhecimento do mecanismo do fogo e suas formas de propagação é 
importante para se ter domínio sobre ele, também é necessário se conhecer as 
tipologias relacionadas aos incêndios florestais para se ter segurança no manuseio do 
fogo em situações de potencial de risco de incêndio.  

A primeira dessas tipologias é quanto aos combustíveis florestais. Segundo 
GERMANO, os combustíveis florestais classificam-se em: 

• leves: grama seca, folhas mortas, arbustos, gravetos, vegetação 
rasteira. Alguns arbustos possuem alto teor de óleo e inflamaM-se 
rapidamente quando não se encontram em fase de crescimento ativo; 

• pesados: troncos, ramas, raízes, toras, cepos e galhos 

• verdes: as plantas vivas com suas folhagens. (1998, p. 38-9) 

Esta classificação é muito importante porque está associada à rapidez do processo de 
combustão, que varia conforme o tipo de combustível. Nesse ponto é importante 
anotar alguns fatores que influenciam na combustão: 

• umidade: tendo em vista o processo de combustão, os combustíveis 
secos queimam rapidamente porque podem alcançar altas 
temperaturas; se o ar é mais seco, a combustão é mais rápida porque 
não absorve o vapor d’água desprendido pelo combustível; 
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• vento: o ar em movimento aumenta a velocidade da propagação 

porque conduz oxigênio para a combustão, transportando o ar quente 
que resseca os combustíveis. E, ainda, porque dispersa partículas em 
ignição e conduz brasas para locais onde muitas vezes formam-se 
focos secundários de incêndios; 

• topografia: em terrenos inclinados o fogo avança velozmente ladeira 
acima, porque o ar quente tende a subir, ressecando antes os 
combustíveis das áreas superiores em dias muito quentes.  

Outra tipologia informada por GERMANO  (1988, p. 39-40) é quanto à disposição (ou 
densidade) dos combustíveis florestais. Em sua disposição, os combustíveis florestais 
apresentam continuidade horizontal (mais denso), separação horizontal (menos 
denso), continuidade vertical (mais denso) e separação vertical (menos denso).  

Outra tipologia muito importante é quanto à forma dos incêndios florestais. Segundo 
GERMANO, existem as seguintes formas: 

• circular: normalmente ocorre em terreno plano, com pouco vento e 
combustível homogêneo; 

• elíptico: verifica-se em terreno plano, com vento de direção constante e 
combustível homogêneo; 

• irregular: é encontrado em terrenos íngremes, com vento irregular e 
inconstante, e combustíveis heterogêneos. (1998: 44-6) 

 

Por fim, a tipologia dos tipos de fogo que ocorrem em um incêndio florestal. Tal 
tipologia encontramos também mais completa em GERMANO, e é a seguinte: 

• fogo de solo ou de superfície: é aquele que se propaga queimando 
gramas, arbustos, vegetação e mata rasteira; 

• fogo de copas: é o que se propaga pelas copas das árvores; 

• fogo de subsolo: processa-se abaixo da superfície, queimando a 
matéria orgânica do solo, o interior das raízes; 

• fogo geral: é quando os três tipos de fogo se encontram no incêndio 
florestal, ou seja, incêndio de solo, de copas e de subsolo. (1998: 47-9). 

Com base nas informações apresentadas, que demonstram, ainda que de forma 
básica, o mecanismo do fogo e do incêndio nas florestas, pode-se avançar no 
entendimento de como se processa a prevenção e o combate a incêndios florestais. 

 

1.3 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 

De modo geral, a proteção das florestas contra os incêndios se baseia em dois 
enfoques, que não constituem propriamente fases pois não são necessariamente 
sucessivos, mas na maioria das vezes concomitantes. O primeiro enfoque é a 
prevenção, e o segundo é o combate. A proteção, portanto, é um conceito mais amplo 
que abrange a prevenção e o combate. Segundo Renê SILVA: 
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Antecedendo a definição de “Prevenção contra Incêndio”, devemos esclarecer 
o que se deve entender como “Proteção Contra Incêndio” — PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO É O CONJUNTO DE AÇÕES PREVENTIVAS ALIADAS 
AO PREPARO MATERIAL E PESSOAL DE COMBATE A INCÊNDIOS.  

Na falha da prevenção, ações de combate serão efetuadas através do material 
e pessoal adestrado; deste modo temos que a proteção contra incêndio é 
obtida através da prevenção completada pelo combate ao incêndio. (1980, p. 
66) 

A maneira mais eficaz de se proteger uma floresta contra um incêndio é evitar que ele 
ocorra. E como a grande maioria dos incêndios florestais são causados por ações ou 
descuidos humanos, eles são, portanto, ao menos teoricamente, evitáveis. A 
prevenção é o enfoque dado às ações que visam evitar que o incêndio se inicie. Ainda 
segundo Renê SILVA (1980, p. 66), a prevenção envolve os seguintes aspectos:  

• remoção e controle de riscos e causas de incêndios; 

• detecção e aviso de fogo. 

Quanto à remoção e controle de riscos e causas, cabe dizer que o incêndio se inicia 
quando há a combinação de risco e causa, que são coisas distintas. Risco de incêndio 
é o potencial de deflagração e de propagação do fogo, e está associado diretamente à 
matéria combustível e às condições em que ela se encontra. Já causa de incêndio é o 
evento que provoca a deflagração do fogo onde anteriormente havia o risco. Portanto, 
essa diferenciação leva à conclusão de que para se prevenir contra um incêndio, 
deve-se buscar eliminar, ou pelo menos diminuir ao máximo, tanto os riscos quanto as 
causas de incêndios. E esse objetivo pode ser atingido através de educação 
preventiva, normalização e fiscalização, além do uso sistemático de técnicas de 
controle de riscos e causas, tais como aceiros, corta-fogos, queima controlada, entre 
outras. 

Mas como os riscos são grandes e as causas são muitas, a prevenção contra 
incêndios florestais deve contemplar também formas de detecção e aviso de fogo, 
uma vez que é impossível se obter um controle absolutamente eficaz de riscos e 
causas. Por isso há que se adotar um sistema de vigilância, que pode ser composto 
de patrulhamento móvel aéreo e/ou terrestre, bem como patrulhamento fixo, baseado 
em torres de observação que utilizam aparelhos específicos para detecção e 
localização de focos de incêndio (goniômetro e osborne). 

A fim de organizar os trabalhos de prevenção são elaborados os planos de prevenção. 
Nestes planos são detalhadas de forma clara e objetiva as atividades que serão 
desenvolvidas numa determinada área para prevenir incêndios florestais.   

Os planos constituem-se de uma parte estática e outra dinâmica. A parte estática 
compreende o projeto dos sistemas de prevenção, que deve considerar as 
características particularíssimas da área em questão, principalmente do ponto de vista 
dos riscos e das causas, e deve ser embasado em estudos específicos. A parte 
dinâmica diz respeito à execução do projeto, à efetivação das medidas necessárias 
para a prevenção e detecção de incêndios.  

O plano de prevenção, ao ser elaborado, engloba normalmente as seguintes etapas: 

• obtenção de informações sobre as ocorrências anteriores de fogo e 
aspectos gerais da área, tais como: local de maior ocorrência, período 
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de maior ocorrência, tipo de cobertura vegetal, zonas que devem ser 
protegidas com prioridade; 

• causas mais freqüentes de incêndios e concentrar nestas os esforços 
de prevenção; 

• decidir quais as técnicas e medidas preventivas que serão tomadas, 
quem irá executa-las e quando serão executadas; 

•  obter informações sobre todas as operações desencadeadas pelo 
plano de prevenção a fim de avaliá-lo, corrigi-lo e dar novas orientações 
quando for necessário.  

Na literatura especializada encontramos diversas técnicas de prevenção, de 
observação e de localização de incêndios, mas seu emprego só traz resultados se for 
efetuado de acordo com um plano bem elaborado. 

O outro enfoque da proteção contra incêndios florestais, complementar e concomitante 
ao da proteção, é o do combate. Como não se tem um sistema de prevenção 
absolutamente eficiente, existe a necessidade de se combater o incêndio que, apesar 
de todas as medidas preventivas adotadas, venha a acontecer. Por combate se 
entende o conjunto dos planos e operações que visam a extinção de um incêndio que 
não pôde ser evitado. 

O combate ao incêndio florestal começa imediatamente após sua detecção e sua 
correta localização. A primeira ação ao se chegar ao local do incêndio é avaliar suas 
condições. O ideal é que a avaliação comece já quando o incêndio é detectado e 
localizado, pois o fator tempo de resposta é fundamental para o sucesso da ação. É 
um processo constante que se inicia logo que o incêndio é detectado só termina 
quando o incêndio é controlado e  extinto.  

A avaliação envolve três fases. Primeiro, os problemas devem ser analisados levando-
se em consideração todos os fatos e condições que podem ser observados ou 
determinados. Segundo, com base na análise e na expectativa do comportamento do 
fogo, uma linha de ação deve ser formada para controlar o fogo. Terceiro, devem ser 
emitidas instruções àqueles que irão fazer o trabalho de controle. Em seguida, é 
necessário estar-se seguro de que a ação que está sendo efetuada é a correta. De 
acordo com  MONITORMANTOFLORESTAL.8M.COM, a avaliação consiste na análise 
criteriosa dos seguintes pontos:  

Comportamento do fogo: deve-se avaliar a direção e velocidade de propagação 
do fogo, tamanho da área queimada e as variações esperadas. Deve-se ter 
informações sobre os tipos de combustíveis existentes junto à área que está 
queimando. Deve-se verificar a topografia do local. Analisar também as 
barreiras naturais que podem ser usadas. É importante estimar o provável 
perímetro do fogo quando estiver sob controle.  

Segurança das pessoas: deve ser analisado o risco de vida que correm as 
pessoas que habitam áreas próximas ao local do incêndio. Deve-se verificar a 
necessidade de evacuar residências e outras edificações. Deve ser checada 
toda a redondeza para verificar se existe risco de vida. Além disso, deve-se 
avaliar qual o perigo dos combatentes.  

Exposição das propriedades: verificar quais as propriedades estão ameaçadas 
pelo fogo e qual o valor destas.  
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Recursos disponíveis: é um importante parâmetro a ser analisado. As 
principais informações que devem ser obtidas são: número de combatentes 
disponíveis; tipo e quantidade de equipamento de que se pode dispor; verificar 
a existência de barreiras naturais e fontes de abastecimento d’água; 
disponibilidade de mapas ou fotos aéreas onde possam ser plotados o fogo e a 
estratégia de controle; avaliar as implicações ambientais.  

Cálculo das probabilidades: existem vários meios que podem ser empregados 
para controlar os incêndios florestais. Para calcular qual será mais efetivo 
numa situação específica, deve-se determinar a velocidade de propagação do 
fogo, o tipo de material combustível, deve-se estimar a extensão do fogo e 
determinar os recursos necessários para estabelecer a linha de controle. Além 
disso, deve-se considerar num plano de controle, o clima, a hora do dia e a 
estação do ano. Com estas informações básicas pode-se calcular qual ou quais 
os meios mais adequados para se controlar o fogo numa determinada situação.  

 

Plano e execução de controle: quando forem considerados todos os fatores 
envolvidos na avaliação da situação, incluindo o cálculo das probabilidades de 
controle, deve-se elaborar um plano e executa-lo imediatamente. Existindo uma 
fotografia aérea ou um mapa da área envolvida, deve-se traçar o perímetro do 
fogo o mais precisamente possível. Em seguida deve-se dividir o perímetro em 
segmentos lógicos de acordo com a extensão do fogo, distribuindo-os, 
incluindo as barreiras naturais, para as equipes de combate, carros, tanque, 
tratores, etc. Definidos os locais de atuação, deve-se dar instruções claras ao 
chefe de cada equipe ou unidade e combinar a comunicação das ações com os 
mesmos. 

É ponto pacífico nos meios especializados que as equipes de combate aos incêndios 
florestais devem ter entre 6 e 10 combatentes, sob a liderança de um chefe. Os 
componentes das equipes devem ser pessoas que trabalham normalmente na 
organização florestal, desempenhando outras funções (via de regra em prevenção a 
incêndios) mas que podem ser acionados sempre que ocorrer um incêndio.  

Quando o sistema de prevenção e combate funciona bem, ou seja, quando um 
eventual incêndio pode ser detectado imediatamente, apenas uma equipe é o 
suficiente para dar combate e controlar o fogo. Mas apesar da prevenção, há 
incêndios que assumem grandes proporções e, nesses casos, são necessárias duas 
ou mais equipes, além de equipamentos especializados. Quando isso ocorre, é 
necessária a coordenação das equipes por pelo menos um técnico especialista. 

Para compreendermos a essência do trabalho de combate ao incêndio, é necessário 
que voltemos ao que foi apresentado sobre a combustão. Para que ela ocorra, é 
necessário que o combustível, o oxigênio e uma temperatura que atinja o ponto de 
ignição se combinem e sejam mantidos (triângulo do fogo). O trabalho de combate ao 
fogo consiste em quebrar esta combinação (eliminar pelo menos um dos lados do 
triângulo), o que é feito com o auxílio de técnicas, produtos, equipamentos e 
ferramentas adequados.  

Sendo assim, o combate se dá por pelo menos uma de três ações distintas: ou se 
elimina o combustível, separando-o da fonte de calor e dessa forma limitando o fogo (é 
o que se visa com a confecção de aceiros, por exemplo); ou se elimina o comburente, 
que no caso dos incêndios florestais, como na maioria dos incêndios, é o oxigênio 
(para isso usam-se os abafadores ou espumas especiais que cobrem o material 
combustível, impedido a sua oxigenação); ou então se diminui a temperatura para que 
desça abaixo do ponto de ignição do combustível (para tal normalmente se usa água, 
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que é o agente extintor universal). Esses três métodos podem, e devem, ser 
aplicados simultaneamente, desde que obedecendo a um planejamento e uma 
eficiente coordenação. 

As ferramentas de combate a incêndio podem ser classificadas conforme sua 
utilização. As mais eficientes são as que desempenham mais de uma função. As 
ferramentas de escavar, cortar e raspar são empregadas na construção de aceiros e 
têm o principal objetivo de remover os combustíveis expostos ao fogo. Abafadores de 
vários tipos tem a função de excluir o oxigênio temporariamente. Ferramentas 
utilizadas para a aplicação de terra ou areia sobre o fogo tem a função de dissipar o 
calor, diminuindo a temperatura do combustível que está queimando. Equipamentos 
usados para jogar água ou espuma têm a dupla função de excluir o oxigênio e reduzir 
a temperatura do material que está queimando. Equipamentos utilizados para efetuar 
contra-fogo tem a função de eliminar os combustíveis da trajetória do incêndio 
principal. (MONITORMANTOFLORESTAL.8M.COM) 

As atividades desenvolvidas com o auxílio de ferramentas e equipamentos manuais 
podem também ser realizadas com equipamentos mecânicos. A diferença básica está 
no método de execução e na substituição da força humana pela força do motor. 
Antigamente as ferramentas manuais eram o único equipamento disponível para 
combater incêndios. Atualmente, existe uma grande variedade de equipamentos, 
inclusive alguns muito sofisticados. Entretanto, as ferramentas manuais continuam 
sendo necessárias no combate a qualquer tipo de incêndio e são os equipamentos 
mais usados no controle de incêndios em todo o mundo, uma vez que em 
determinadas condições topográficas não há como se utilizar outros equipamentos. 
(MONITORMANTOFLORESTAL.8M.COM) 

As ferramentas manuais mais utilizadas são: machados, enxadas, foices, pás, 
ciscadores, serras, bombas-costais, baldes, lanternas, pinga-fogo, entre outros.  

Os equipamentos mecanizados mais empregados em incêndios de grande intensidade 
são: tratores com lâmina, caminhões auto-bomba, motoniveladoras , moto-bombas e 
moto-serras.  

Para o uso eficaz de qualquer dessas ferramentas ou equipamentos é necessário um 
bom conhecimento das tipologias apresentadas no tópico anterior, uma vez que cada 
um presta-se a um trabalho mais ou menos específico. O conceito básico é 
estabelecer uma linha de controle ao redor da área do incêndio, confinar o fogo dentro 
desta área e retirar o combustível ainda não consumido, prevenindo a ocorrência de 
focos secundários fora da linha de controle e extinguindo aqueles que ocorrem.  

Renê SILVA (1980, p. 106), antes de apresentar técnicas e táticas caso a caso de  
incêndios florestais (há que se conhecer sempre a tipologia dos incêndios florestais), 
diz que as ações de combate a incêndios florestais podem envolver praticamente três 
situações básicas: ataque direto, ataque indireto e fogo contra fogo. Os ataques direto 
e indireto também estão presentes na classificação apontada em 
MONITORMANTOFLORESTAL.8M.COM, da qual falaremos a seguir. Quanto à 
técnica do fogo contra fogo, o próprio autor que a cita reconhece que deve ser usada 
apenas em caso extremo, pois há um pequeno limite de segurança para sua 
aplicação. Em linhas gerais, consiste em aplicar fogo para alargar um aceiro. 

MONITORMANTOFLORESTAL.8M.COM apresenta, por sua vez, a seguinte 
classificação, também ternária, que difere da de Renê SILVA basicamente por elencar 
uma forma de combate intermediária, que chama de paralela (fogo contra fogo pode 
ser classificado como combate indireto): 



 10
Método direto: o combate é feito diretamente sobre as chamas, jogando terra 
e água sobre o material aceso. Utiliza-se normalmente ferramentas e 
equipamentos manuais nestas atividades. O ataque direto é geralmente usado 
na frente dos incêndios pequenos e nos flancos e base dos incêndios maiores, 
onde a intensidade é tal que a margem do incêndio pode ser trabalhada 
diretamente. Se o incêndio é pequeno e se a frente pode ser atacada com 
segurança, a ação de combate deve ser aplicada primeiramente na frente, 
seguindo depois para os flancos e a base. Quando a frente do fogo se propaga 
muito rapidamente ou a intensidade dificulta o trabalho, deve-se iniciar o 
trabalho pelos flancos até chegar à frente.  

Método paralelo: intermediário entre o direto e indireto, é usado quando o calor 
produzido pelo fogo permite certa aproximação, mas não o suficiente para o 
ataque direto. O método consiste em fazer rapidamente um pequeno aceiro de 
0,5 a 1,0 metro de largura, paralelo à linhade fogo, para reduzir a intensidade e 
facilitar o ataque direto, através do método anterior. Havendo necessidade de 
se ampliar o aceiro, pode-se fazer pequenos contra-fogos a partir da linha da 
faixa limpa. Este método pode ser utilizado no combate a incêndios superficiais 
e de solo.  

Método indireto: quando a intensidade é muito grande e não há possibilidade 
de aproximação do fogo, usa-se o método indireto. Este método consiste em se 
abrir aceiros de grandes dimensões, com equipamento pesado, utilizando 
ainda um contra-fogo para ampliar a faixa limpa e deter o fogo antes que 
chegue ao aceiro. É o método usado para combater grandes incêndios de alta 
intensidade que se propagam rapidamente.  

Depois de dominado o fogo, principalmente em incêndios de grande porte, muita coisa 
ainda deve ser feita para evitar que ele possa ser reativado e se propague novamente. 
As precauções que devem ser tomadas após o combate a um incêndio florestal são:   

• descobrir e suprimir possíveis focos secundários causados por fagulhas 
lançadas do incêndio principal;  

• ampliar o aceiro ou a faixa limpa em torno da área queimada para 
melhorar o isolamento da mesma;  

• derrubar as árvores ou arbustos, dentro e fora da área queimada, que 
estejam queimando; 

• eliminar, através de aplicação de água ou terra, todos os resíduos do 
fogo dentro da área queimada;  

• manter patrulhamento, com número suficiente de pessoas, até que não 
haja perigo de re-ignição do fogo; 

• voltar no dia seguinte para inspeção.  

Por fim, cumpre dizer que tudo o que se fizer para dar combate a incêndios florestais 
deve ser feito dentro das mais rígidas normas e mais eficientes técnicas de segurança, 
pois tal atividade envolve riscos altíssimos à vida das pessoas envolvidas. Por isso o 
combate a incêndios florestais deve ser executado por pessoas altamente treinadas, 
sejam profissionais ou voluntários. 
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1.4 Manejo de Fogo  

Apesar de seu poder destruidor, e de ter causado grandes tragédias através dos 
tempos, o fogo ainda é um importantíssimo instrumento de que o homem se utiliza 
para atingir seus vários objetivos, principalmente os econômicos.  

O fogo é muito utilizado para o preparo de terreno para plantio, tanto de 
espécies agrícolas como florestais. Resíduos de exploração e restos de 
culturas anteriores são barreiras físicas para o plantio manual ou mecânico. A 
queima custa cerca de um décimo do total de outros tratamentos no preparo do 
terreno para o plantio. Além disso, é uma das poucas alternativas aceitáveis 
em terrenos acidentados com problemas de erosão. 
(monitormantoflorestal.8m.com) 

Segundo Romildo SILVA (1998, p. 17), o uso do fogo reflete valores, percepções, 
crenças, aspectos econômicos, institucionais e políticos, além do que, o fogo em si 
não é bom nem ruim, sendo apenas um instrumento que está à disposição do homem, 
e usá-lo corretamente é uma questão de inteligência. Tendo em conta que as causas 
mais freqüentes de incêndios florestais derivam da negligência dos homens, conclui-se 
que não estamos agindo com muita inteligência no uso do fogo. Porém, antes de ser 
um problema de inteligência, o uso adequado do fogo deve ser uma questão de 
educação e consciência.  

É fato notório que a maioria dos incêndios florestas não se inicia no interior das 
florestas, mas em suas adjacências, ou seja, nas zonas rurais, nas regiões de 
fazendas ou sítios de plantio ou de pecuária, onde o fogo é usado como instrumento 
de remoção de mata ou de velhas culturas e de renovação de pastagens. A incidência 
dos incêndios é suficiente para demonstrar que o fogo nessas regiões, de forma geral, 
é usado de maneira imprópria, incorreta, e mesmo de maneira temerária. Por isso é 
que há de se difundir nessas zonas planos ou programas de uso racional e controlado 
do fogo. Em suma, há que se educar o camponês para que, ao atear fogo em sua 
propriedade, o faça dentro de normas e técnicas que impeçam que esse fogo chegue 
até a floresta. A esses planos e programas dá-se, genericamente, o nome de manejo, 
que no caso específico do fogo visa a queima controlada. De acordo com 
MONITORMANTOFLORESTAL.8M.COM: 

Queima controlada é definida como a aplicação controlada do fogo em 
combustíveis tanto no estado natural como alterado, sob determinadas 
condições de clima, umidade do combustível, umidade do solo, etc..., de tal 
forma que o fogo seja confinado a uma área pré-determinada e ao mesmo 
tempo produza a intensidade de calor e taxa de propagação necessária para 
favorecer certos objetivos do manejo.  

Os objetivos de se realizar queima controlada são muitos. Em vários países 
são feitas queimas controladas para atender diversos fins, como redução de 
riscos de incêndio e favorecimento de regeneração natural.  

Ao se usar queima controlada para reduzir a acumulação de combustível, não 
é necessário cobrir 100% da área. O objetivo principal é quebrar a continuidade 
do combustível. Redução do material em 75 a 80% da área pode alcançar o 
objetivo em muitos casos.  

Na regeneração natural, a queima controlada é um ótimo meio de preparar a 
área para receber as sementes e favorecer a germinação, como ocorre por 
exemplo com a bracatinga (Mimosa scabrella), importante espécie florestal no 
sul do Brasil.  
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A queima controlada pode ser usada para controlar espécies indesejáveis, 
desde que essas sejam mais sensíveis ao fogo do que aquelas que se quer 
proteger. Por exemplo, a queima controlada é usada para reduzir a invasão de 
espécies folhosas de baixo valor comercial em povoamentos de Pinus no sul 
dos EUA.   

O fogo pode ser utilizado para destruir ramos, folhas e troncos infestados por 
insetos. O coleóptero Oncideres impluviataque ataca Acácia negra no Rio 
Grande do Sul, tem sido combatido através de queima.  

A queima controlada pode também ajudar a reduzir a infestação de fungos 
causadores de podridão de raízes em diversas espécies florestais do sul do 
Brasil. Fungos como Armillaria mellea e Roselinia sp. poderiam ser combatidos 
desta maneira.  

Uma vez que fatores diversos, tais como clima, topografia e tipo de combustível, 
influenciam o comportamento do fogo, as técnicas de queima controlada devem 
sempre ter em conta tais fatores, além de ser adequada ao objetivo que se quer 
alcançar. Sendo assim, existem várias técnicas de queima que podem ser utilizadas 
para se atender os objetivos da queima sob diferentes condições.  

Tomando-se como parâmetros o comportamento do fogo e a velocidade de sua 
propagação, o fogo pode se mover na mesma direção do vento (queima a favor do 
vento), na direção contrária ao vento (queima contra o vento), ou numa direção 
perpendicular ao vento (queima de flancos). De acordo com 
MONITORMANTOFLORESTAL.8M.COM:  

 

A queima a favor do vento é a queima mais intensa, por apresentar as mais 
rápidas taxas de propagação, as mais amplas zonas de queima, e os maiores 
comprimentos de chama. A queima contra o vento é a menos intensa, 
apresentando as menores taxas de propagação, uma estreita zona de queima 
e baixo comprimento de chamas. A queima de flancos apresenta intensidade 
intermediária entre a queima a favor e a queima contra o vento.  

De acordo com Romildo SILVA (1998, p. 35-8) e 
MONITORMANTOFLORESTAL.8M.COM, as técnicas mais comuns são queimada 
central, queimada em faixa a favor do vento, queimada contra o vento, queimada em 
faixas horizontais, queimada em faixas verticais, queimada em vegetação dispersa, 
queimada em faixas com fogo contra o vento, queimada por pontos ou manchas, 
queimada em cunho a favor do vento, queimada em flancos, queimada Chevron (em 
“v”). 

Cada uma dessas técnicas é indicada para combinações peculiares de condições que 
influenciam o fogo (clima, topografia, combustível, umidade, etc.), além dos próprios 
objetivos da queimada. Os procedimentos e cuidados pertinentes a cada uma delas 
devem ser bem conhecidos por quem vai procedê-las. Aqui, limitamo-nos a citá-las 
rapidamente, uma vez que julgamos não ser esta a oportunidade para uma 
explanação mais detalhada. 

Por derradeiro, cabe a afirmação de que um plano de manejo de fogo bem elaborado 
e um programa de educação que leve ao conhecimento da população das zonas 
críticas as técnicas de controle de queimadas é ainda a forma mais eficaz de se 
proteger as florestas contra os incêndios, quando a legislação o permitir. 
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2. DESCRICAO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E 
SERRA GERAL  

O Parque Nacional de Aparados da Serra situa-se no extremo sudeste do Planalto 
Sul-brasileiro, abrangendo terras dos municípios de Cambará do Sul, no Estado do Rio 
Grande do Sul, e de Praia Grande, em Santa Catarina, perfazendo uma área nominal 
de 10.250 ha, com perímetro de 63 Km.  

O Parque Nacional da Serra Geral é contíguo ao Parque Nacional de Aparados da 
Serra, ocupando terras dos Municípios de Jacinto Machado e Praia Grande, em Santa 
Catarina, e Cambará do Sul e São Francisco de Paula, no Rio Grande Sul, 
contabilizando uma área de 17.300 há, com perímetro total de 97,5 Km, e dividido em 
duas porções, uma ao norte, com superfície de 15.000 ha, e uma ao sul, com 
superfície de 2.300 ha. 

O Parque Nacional da Serra Geral foi criado devido a uma recomendação do Plano de 
Manejo do Parque Nacional de Aparados da Serra, visando proteger as nascentes de 
cursos d´água, matas nativas, outros canyons da região e os ecossistemas que 
cruzam o Parque. 

 

2.1 Aspectos legais   

O Parque Nacional de Aparados da Serra foi criado pelo Decreto n. 47. 446, de 17 de 
dezembro de 1959,  sendo alterado pelo Decreto n. 70.296, de 17 de marco de 1972.  

O Parque Nacional da Serra Geral foi criado pelo Decreto n. 531, de 20 de maio de 
1992.  

 

2.2 Aspectos naturais 

A configuração natural dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral 
é idêntica, sendo que os dois parques podem ser considerados uma mesma área 
morfo-biológica. Sobre o componente vegetação, há um estudo recente da 
Socioambiental Consultores Associados Ltda., muito mais completo e abrangente do 
que o que se poderia fazer aqui, e que comporá o mesmo projeto.  

Em síntese, segundo o Programa de Manejo de Fogo do Parque Nacional de 
Aparados da Serra (1999), os parques abrigam amostra significativa da região: mata 
de  araucária, campos, mata nebular, mata pluvial da encosta atlântica e flora rupestre. 
Apresenta uma paisagem exuberante, formada pelos canyons  e desfiladeiros, e 
também extensos campos.  

Constituem-se de duas áreas distintas: a do Litoral e Encosta, no território catarinense, 
que tem como características uma planície arenosa, uma planície aluvial, formas de 
tabuleiro arenítico e a encosta do Planalto Sul-brasileiro; e a dos Campos de Cima da 
Serra, no Rio Grande do Sul, caracterizada pelas coxilhas e vales rasos que se 
aprofundam em degraus súbitos a que correspondem sucessivas quedas d’água. 

A hidrografia apresenta rios perenes devido à alta precipitação, característica do clima 
sub-tropical, com distribuição anual de chuvas regular, inexistindo uma estação seca 
definida.  
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Ocorrem geadas sob condições de céu limpo, de baixa umidade, típicas do período 
posterior à passagem de uma frente polar. Com menos freqüência ocorre precipitação 
de neve. 

A vegetação apresenta as formações que se seguem, cujos dados foram extraídos do 
Programa de Manejo de Fogo de 1999, de Aparados da Serra: 

Mata com Araucaria augustifolia – ocorre na área planaltina do parque. Seu estrato 
superior, formado pelas copas das araucárias, é descontínuo e de densidade variável. 
Em seu extrato inferior ocorrem espécies como Syphoneugenia reitzii, Myceugenia 
euosma, Drimys brasiliensis, Lithraea brasiliensis e Piptocarpa notata, entre outras. A 
vegetação herbácea, que reveste irregularmente o solo, é mantida baixa pela ação do 
gado. 

Campos com abundância da gramínea Andropogon lateralis – ocorrem também no 
planalto. Outras espécies também são comuns, tais como Paspalum pomilum, P. 
maculosum, Axonopus siccus e Axoponus affinis, entre outras. Esta camada herbácea 
seca no inverno. 

Turfeiras e banhados com predominância de Scleria hirtella – a elevada umidade do 
solo nos locais mais planos propicia o desenvolvimento de uma área rica em 
ciperáceas. O musgo Sphagnum sp. Também é característico. Também são comuns 
euriocauláceas, juncáceas, leguminosas e orquidáceas, entre outras. 

Vegetação rupestre com destaque para Chusquea mimosa e Dykia sp. – nos paredões 
de rocha dos cânions ocorrem ervas, arbustos e pequenas árvores. No meio dos 
campos, em afloramentos rochosos, ocorrem diversos liquens e angiospermas. 

Mata Nebular caracterizada pela presença de árvores de porte de até 8 metros, tais 
como Syphoneugenia reitzii, Myrceugenia euosma, Inga lentiscifolia e Mimosa 
scabrella – ocorre na parte superior das encostas  dos aparados e a faixa e terreno do 
planalto que as margeiam. 

Mata Pluvial da Encosta Atlântica – nos planos dos vales e nas porções inferiores das 
encostas se diferenciam três estratos de árvores: estrato superior arbóreo, com até 25 
metros, em que se destacam  Guapira opposita,  Virola oleifera, Cabralea globerrima e 
Arecastrum romanzoffianum; estrato médio, em que ocorrem Sorocea bonplandii, 
Rheedia gardneriana e Euterpe edulis; estrato inferior em que aparecem, entre outras, 
Urera baccifera, Heliconia vellozina e Mollinedia floribunda. Além disso, há um estrato 
de ervas e pequenos arbustos.  

Por fim, a fauna é composta de algumas espécies ameaçadas de extinção, como o 
lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), a suçuarana (Felis concolor), o veado-campeiro 
(Ozotocerus bezoarticus), o gavião-pato (Spizaetus tirannus) e a águia-cinzenta 
(Harpyhaliaetus coronatus), além de ofídios peçonhentos.  

 

 

2.3 Aspectos sócio-econômicos 

Um estudo específico e bastante cuidadoso foi recentemente empreendido sob a 
chancela da Socioambiental Consultores Associados Ltda, focalizando aspectos 
históricos e culturais da região dos parques nacionais de Aparados da Serra e Serra 
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Geral. Tal estudo integra o mesmo projeto a que este se destina. Seria, portanto, 
redundante envidar esforços na mesma direção.  

Contemplando estes aspectos também há recentes e detalhados estudos da 
Socioambiental, centrados na dinâmica demográfica e na configuração fundiária, em 
que foram pesquisadas questões específicas como produção rural, com atenção aos 
mais importantes produtos agrícolas, como arroz, feijão, fumo, mandioca, milho, 
batata, alho, banana, maçã e maracujá. Também a produção pecuária foi 
contemplada, com destaque para a avicultura, suinocultura, bovinocultura. Também a 
apicultura e a silvicultura, importantes na região, mereceram menção no relatório. O 
estudo não deixou de fora as grandes empresas da região, que estão intimamente 
ligadas à problemática dos parques: a Cambará S/A e a Reflorestadores Unidos S/A. 
Por fim, o estudo sobre a situação fundiária traz uma parte sobre as atividades 
econômicas, ilustrada com tabelas e gráficos estatísticos, com destaque para o 
potencial turístico da região.  

O estudo sobre a dinâmica demográfica se fez sobre as cidades onde se situam os 
parques: Jacinto Machado (SC), Praia Grande (SC) e Cambará do Sul (RS). Foram 
levantados dados sobre a situação educacional, o abastecimento de água, 
saneamento e destino do lixo, sobre os indicadores sociais e sobre a infra-estrutura 
básica (acessos, comunicação, energia elétrica e renda). 

Tais estudos são necessários e muito importantes para a elaboração de um plano de 
proteção contra incêndios florestais nos Parques, como ficará demonstrado adiante. 
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3. ANÁLISE DOS PLANOS PRÉ-EXISTENTES 

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

 

 

3.1 Plano de Manejo 

Finalizado em 1984, o Plano de Manejo do Parque Nacional de Aparados da Serra foi 
elaborado a fim de atender uma demanda específica e urgente do Plano do Sistema 
de Unidades de Conservação do Brasil, que em 1979 veio finalmente dotar o país de 
uma estratégia global de manejo das áreas de preservação. Vale a pena transcrever 
os objetivos do Plano do Sistema , aos quais o Plano de Manejo do Parque se 
subordinou: 

1 – proteger amostras de toda a diversidade de ecossistemas do país, 
assegurando o processo evolutivo; 

2 – proteger espécies raras, em perigo, ou ameaçadas de extinção, biótipos, 
comunidades bióticas únicas, formações geológicas e geomorfológicas de 
relevante valor, paisagens de rara beleza cênica, objetivando garantir a 
auto-regulação do meio ambiente, como também um meio diversificado; 

3 – preservar o patrimônio genético, objetivando a redução das taxas de 
extinção das espécies a níveis naturais; 

4 – proteger a produção hídrica, minimizando a erosão a (...), especialmente 
quando (...) atividades que dependam da utilização da água ou do solo; 

5 – proteger os recursos da flora e fauna, quer seja pela sua importância 
genética ou pelo seu valor econômico, obtenção de proteínas ou para 
atividades de lazer; 

6 – conservar paisagens de relevantes belezas cênicas naturais ou alteradas, 
mantidas a um nível sustentável, visando a recreação e turismo; 

7 – conservar valores culturais, históricos e arqueológicos – patrimônio cultural 
da nação – para investigação e visitação; 

8 – preservar grandes áreas provisoriamente até que estudos futuros indiquem 
sua melhor utilização, seja como uma unidade de conservação , ou para a 
agricultura, pecuária ou qualquer outro fim. É um objetivo exclusivo 
indicando a Reserva de Recursos (Reserva Florestal); 

9 – levar o desenvolvimento através da conservação a regiões até então pouco 
desenvolvidas; 
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10 – proporcionar condições de monitoramento ambiental; 

11 – proporcionar meios para educação, investigação, estudos e divulgação 
sobre os recursos naturais; e 

12 – fomentar o uso racional dos recursos naturais, através de áreas de uso 
múltiplo. 

 

Apesar da novidade desse tipo de planejamento ambiental no Brasil, e de não se ter à 
época estudos muito consistentes nessa linha, o Plano de Manejo do Parque 
apresentou cuidadosos levantamentos dos pontos de vista natural (fisiográfico, 
geopolítico, fitogeográfico, geológicos, climáticos, geomorfológicos, hidrográficos, 
topográficos, entre outros) e humano (fatores sócio-econômicos, uso da área atual, 
caracterização do visitante, etc.) 

Merece destaque um capítulo chamado “Ocorrência de Fogos e Desastres Naturais”, 
do qual, pela sua importância com relação a informações sobre o regime de fogo na 
região e sobre os perigos imanentes, transcreve-se o seguinte trecho:  

Todos os anos, no final do inverno, a vegetação campestre encontra-se 
ressecada, com muita palha seca que não é utilizada pelo gado para alimentar-
se. Nesta época, os fazendeiros costumam, então, atear fogo aos campos para 
que as gramíneas emitam brotações novas, altamente palatáveis para o gado. 
Este fogo, não controlado, pode ter efeitos avassaladores em certos anos mais 
secos. No inverno de 1951, um ano de seca acentuada, onde esta atingiu as 
camadas mais profundas dos solo, boa parte da matinha nebular foi destruída 
pelo fogo (Rambo, 1956). 

O fogo provoca alterações na composição florística dos campos, selecionando 
espécies mais adaptadas a sua ação, provoca a morte de animais e influi na 
ocupação espacial das matas, uma vez que quase sempre atinge a sua borda.  

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

Percebe-se que há uma preocupação em apontar o fogo como um tema a ser 
incorporado pelo Plano de Manejo, uma vez que sua incidência, natural ou artificial, é 
um fator de relevância no equilíbrio (ou desequilíbrio) ambiental. O Plano de Manejo 
do Parque Nacional de Aparados da Serra foi norteado por objetivos  aos quais um 
programa de prevenção e combate a incêndio, dentro de um plano de manejo 
específico para o fogo, deve se conformar. Eis os objetivos: 

• conservar amostra significativa das formações vegetais características da 
região – Mata com Araucária, Campos, Mata Nebular, Mata Pluvial da 
Encosta Atlântica e Flora Rupestre; 

• recuperar e preservar as populações faunísticas nativas da área; 

• proteger recursos hídricos; 

• promover a recuperação de áreas alteradas por atividades humanas; 
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• desenvolver programas educativos e interpretativos para que o público 

possa melhor apreciar e compreender os ecossistemas protegidos no 
Parque e valores culturais envolvidos; 

• proporcionar facilidades e promover a pesquisa científica e monitoramento, 
visando melhor conhecer os recursos naturais protegidos, bem como suas 
inter-relacoes; 

• possibilitar oportunidades para recreação e turismo, compatíveis com os 
demais objetivos do Parque; 

• contribuir para preservação dos aspectos culturais da região; 

• possibilitar alternativas de eco-desenvolvimento para os municípios 
circunvizinhos ao Parque; e 

• tornar o Parque integrante do contexto regional. (p. 127) 

O documento de 1984 aponta, como um dos principais fatores que impedem o Parque 
de efetivamente existir como uma Unidade de Conservação, a sua situação fundiária, 
com áreas desapropriadas ainda não indenizadas e desocupadas, da qual derivam 
diretamente vários fatores relacionados às causas de incêndios provocados pela ação 
humana. Além dos perigos imediatos, como os fogos provocados para a renovação de 
pastagem, há os perigos futuros, quando da retirada dos animais das áreas alocadas 
atualmente para pastagem, como o acúmulo de combustível (capim seco). 

Como projeto, o Plano de Manejo apresenta uma proposta consubstanciada num 
Programa de Operações, subdividido em três subprogramas, quais sejam: 
Subprograma de Proteção, Subprograma de Manutenção, e Subprograma de 
Administração. 

Da análise das várias medidas propostas para o manejo global do Parque nos três 
subprogramas, percebe-se uma certa discrepância: ao mesmo tempo que o 
documento reconhece os perigos do fogo, chegando a apontar causas e 
conseqüências objetivas, praticamente nada de concreto ou objetivo é proposto para a 
prevenção e combate a incêndios (que podem assumir grandes proporções, como o 
incêndio histórico de 1951). Das 29 atividades propostas no subprograma de proteção, 
que é onde deve se desenvolver a proteção a incêndios, somente duas contemplam a 
problemática do incêndio: 

• instalar torres de controle de incêndio; 

• adquirir equipamento para controle de incêndio, tais como: trator com carro-
pipa, pás, enxadas e extintores; 

Note-se que são medidas de caráter genérico e absolutamente insuficientes. Isso é 
escusável e compreensível pelo caráter de urgência com que o plano foi elaborado, 
porém é uma deficiência que deve ser sanada. Não basta instalar torres e adquirir 
alguns equipamentos. É preciso que a instalação e a aquisição cumpram um plano. A 
prevenção só funciona se for sistemática, baseada numa visão estratégica, e a 
implantação de um “sistema” de prevenção a incêndio deve ser precedida de um 
minucioso estudo.  

Algo nesse sentido é proposto no item “Normas” desse mesmo subprograma: “a 
localização e o projeto das torres de incêndio serão fornecidos ou aprovados pelo DN”. 
Mas tal proposta é centrada nas torres, e por isso restrita a elas. Deve-se lembrar que 
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as torres são elementos importantes num sistema efetivo e eficaz de prevenção e 
combate a incêndios, mas o sistema não se resume a elas. O aparato das torres 
envolve sistemas de alta tecnologia, que, além de detectarem o incêndio, 
desencadeiam um processo de combate e o monitoram. Se tudo não funcionar 
harmonicamente, a torre, em muitos casos, pode ser apenas o local privilegiado para 
se assistir a uma grande catástrofe ambiental. 

No Subprograma de Manutenção, nada de específico é proposto para a prevenção e 
combate a incêndios florestais. Há apenas uma proposta (“equipar as construções 
com extintores de incêndio e revisá-los periodicamente”) que se restringe, ao que 
parece, à prevenção e combate a incêndios que ocorram nas edificações. Nada consta 
sobre incêndios florestais, assim como, nesse subprograma, nenhuma norma 
pertinente é sugerida. 

Igualmente nada de específico sobre o tema incêndio florestal é proposto no 
Subprograma de Administração. Nem em linhas gerais. Isso é de se estranhar porque 
quanto a outros temas, como eletrificação e recreação, por exemplo, as propostas 
chegam ao nível quantitativo.  

De forma alguma se quer depreciar o trabalho da equipe que elaborou o Plano de 
Manejo do Parque Nacional de Aparados da Serra, que, aliás, é elogiável em muitos 
outros aspectos. Mas temos acima de tudo o compromisso com este tema específico, 
que por fatores vários e perfeitamente compreensíveis não mereceu muita atenção. 
Sendo assim, desde já se propõe que tal tema esteja mais presente na elaboração do 
futuro Plano de Manejo, como, aliás, percebe-se que já está sendo feito (este estudo é 
uma evidência disso). 

 

3.2 Plano de Ação Emergencial 

O plano de Ação Emergencial do Parque Nacional de Aparados da Serra data de 
1995. Onze anos, portanto, depois da publicação do Plano de Manejo do Parque, do 
qual segue linha, com levantamentos de aspectos florísticos, faunísticos, 
geomorfológicos, hidrográficos/hidrológicos, socioeconômicos e culturais, entre outro. 

No que diz respeito ao quesito incêndio florestal, o Plano traz um breve capítulo, sem 
maiores detalhes. Merece citação um diagnóstico que parece querer apontar para uma 
linha de ação: 

Acredita-se que futuramente, após se completar a desapropriação e a retirada 
do gado haverá um crescimento substancial da vegetação do campo e o 
acúmulo de muita palha seca, o que ocorrendo em um Parque cercado por 
propriedades que utilizam o fogo para a limpeza dos pastos, aumentará 
substancialmente o risco de grandes incêndios, inclusive florestais. 

Inexistem no Parque equipamentos suficientes para o combate a incêndios. 
Conta-se apenas com um abafador em condições de uso; dessa forma, o fogo 
propaga-se por algumas horas em grandes áreas até apagar naturalmente nos 
locais mais úmidos.  

É muito necessário que os funcionários do PNAS participem de treinamentos 
específicos e que sejam adquiridos os equipamentos adequados à prevenção e 
combate ao fogo. Devem também desde já ser negociados acordos de 
cooperação com instituições que possam atuar no combate de eventuais 
ocorrências. (p. 13) 
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É um diagnóstico claro e conciso, que informa que praticamente nada existe em 
termos de proteção contra incêndios florestais,  nem sequer um mínimo aparato, e 
muito menos alguém que tenha condições de utilizá-lo. Tudo, neste sentido, ainda está 
por ser feito (pelo menos até 1995). E talvez por isso a proposta tenha sido tão 
genérica, para não dizer superficial. Poder-se-ia perfeitamente ter dito que o que o 
Parque precisa é de um Plano de Proteção contra Incêndios Florestais. 

O ponto chave do Plano de Ação Emergencial é o “Quadro de Avaliação do 
Cumprimento das Principais Atividades/Normas Previstas no Plano de Manejo do 
Parque Nacional de Aparados da Serra — RS/SC”. Tal quadro traz todas as atividades 
e normas propostas no Plano de Manejo de 1984, nos sobprogramas de proteção, 
manutenção e administração, as quais vêm assinaladas, de acordo com o 
cumprimento, como T (total), P (parcial) ou N (nada), além de observações 
pertinentes.  

Resumidamente, o subprograma de proteção apresentou 25 atividades/normas nada 
cumpridas (N), 11 parcialmente cumpridas (P) e apenas quatro totalmente cumpridas 
(T).  É revelador que, no que diz respeito às poucas atividades/normas propostas em 
relação à problemática do incêndio florestal, duas foram assinaladas com N (“instalar 
torres de controle de incêndios” e “a localização e projeto das torres de controle de 
incêndios deverão ser fornecidos ou aprovados pelo DN”) e uma com P (“adquirir 
equipamentos para o controle de incêndios, tais como: trator com carro-pipa, pás, 
enxadas e extintores”). Neste último, o que foi adquirido resume-se, segundo as 
observações, a “três abafadores, estando dois deles sem condições de uso e cinco 
extintores (três em condições de uso nas casas e no escritório)”. Nem mesmo outros 
itens que não afetam exclusivamente a proteção contra incêndios foram cumpridos, 
como comunicações e transportes. Nem mesmo os dois binóculos solicitados onze 
anos antes foram providenciados (até 1995). 

Com respeito aos outros dois subprogramas (manutenção e administração), se 
nenhuma proposta objetiva quanto à proteção contra incêndios florestais havia sido 
feita, não há que se esperar pelo cumprimento. Só para informação, o subprograma de 
manutenção teve 11 propostas assinaladas com N, quatro com P e duas com T. O 
subprograma de administração teve 13 propostas assinaladas com N, três com P e 
duas com T.  

A conclusão desse estudo efetuado no Plano de Ação Emergencial de 1995 foi óbvia: 
o Plano de Manejo de 1984 foi minimamente implementado, como expresso em 
percentuais no próprio relatório.  

Após, o documento apresenta a problemática da Unidade de Conservação, que é um 
diagnóstico resultante do Seminário de Planejamento realizado à época da elaboração 
do Plano de Ação Emergencial.  

Segundo o documento, o problema central da Unidade de Conservação em questão é 
que ela não atende aos objetivos de sua categoria de manejo, e um conjunto de 
causas desse problema é apresentado:  

• condições administrativas precárias; 

• situação fundiária não resolvida; 

• pressão do entorno sobre recursos naturais da UC; 

• visitação realizada de forma inadequada; 
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• proteção dos recursos naturais deficiente; 

• pesquisas científicas e monitoramento dos processos naturais insuficientes. 

Por fim, o documento aponta para prioridades e propostas de ação. As prioridades 
são, esquematicamente, as seguintes:  

• melhoria da condição gerencial e administrativa; 

• procedimentos para a regularização fundiária; 

• minimização da pressão das comunidades do entorno sobre os recursos 
naturais da UC; 

• adequação da forma de visitação; 

• melhoria na proteção dos recursos naturais; 

• adequação do conhecimento dos processos naturais do PARNA. 

Escusado dizer que a cada problema encontrado corresponde  uma prioridade em 
termos de ação emergencial.  

As propostas de ação foram agrupadas em três categorias (“administração”, “infra-
estrutura e equipamentos” e “proteção”) e de acordo com três níveis crescentes de 
prioridade (situações críticas, importância fundamental, e situações desejadas). 

Especificamente em relação à problemática do incêndio florestal, na categoria 
“administração”, existe uma única menção, classificada como prioridade de nível 2 
(importância fundamental), no subitem “curso de formação e treinamento na 
prevenção e combate a incêndios”, do item “promover o aperfeiçoamento profissional 
através da participação dos servidores em cursos de capacitação”. Sobre isso merece 
citação a observação feita: “estima-se ainda que para a realização do ‘curso de 
formação e treinamento na prevenção e combate a incêndios’ poderá ser obtido o 
apoio da Celulose Cambará e do PREVFOGO” (p. 105). 

Na categoria “infra-estrutura e equipamentos”, existe a proposta de “adquirir 
equipamentos de combate a incêndio”, assinalada como prioridade de nível 1 
(situações críticas) e 2 (importância fundamental), o que já demonstra uma maior 
preocupação com o tema.  

Enfim, na categoria “proteção”, a preocupação com a proteção contra incêndios 
florestais se torna patente com a inclusão de uma proposta classificada como 
prioridade nível 1 (“intensificar a fiscalização em áreas sensíveis a invasões e a 
incêndios, nos períodos críticos”) e outra (“estabelecer um sistema de prevenção e 
combate a incêndios”) subdividida em quatro subpropostas:  

• elaborar e implementar um plano de prevenção e combate a incêndios — 
prioridade nível 2; 

• realizar campanhas preventivas para evitar a ocorrência de queimadas — 
prioridade nível 2; 

• firmar acordos de cooperação com empresas da região que disponham 
desse serviço para atuar nas ações de combate a incêndios — prioridade 
nível 1; 
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• firmar acordos de cooperação com empresas que possuam brigadas de 

incêndio, visando capacitar voluntários das comunidades da região da UC 
para apoio às ações de prevenção e combate a incêndios — prioridade nível 
2.  

Nota-se que as propostas são mais concretas e mais dirigidas do que as do Plano de 
Manejo, apontando para soluções mais específicas e para a necessidade de 
elaboração de um plano de proteção contra incêndios florestais de médio prazo que 
conte também com a participação de agentes externos ao Parque, como as empresas 
e a comunidade.   

 

  

3.3 Programa de Manejo de Fogo 

O Programa de Manejo de Fogo do Parque Nacional de Aparados da Serra foi 
elaborado em 1999 pela equipe composta pelo Engenheiro Florestal Sr. Paulo Cezar 
Mendes Ramos e pelo Biólogo Sr. Marcelo Brilhante de Medeiros, do Sistema 
Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO), vinculado 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA).  

Tal Programa, baseado em bibliografia relativamente extensa e especializada, divide-
se em cinco tópicos, que abordam respectivamente: 

Efeitos do fogo no ecossistema – neste capítulo os autores trazem considerações a 
respeito da incidência natural e artificial do fogo nos ecossistemas em geral, bem 
como sobre seus efeitos positivos e, principalmente, negativos.  Salientam que os 
incêndios artificiais são oriundos principalmente das técnicas de renovação de 
pastagens e limpeza de restos florestais, e que estas ocorrências representam as 
maiores ameaças ao ecossistema do Parque. Não obstante, os autores mencionam 
uma falta de estudos específicos sobre a incidência e os efeitos do fogo na biota do 
Parque (Mata Atlântica). De fato, o rol bibliográfico não traz nenhum título sobre o 
assunto. Vale anotar as palavras textuais: 

Em relação aos ambientes encontrados no PARNA Aparados da Serra, com 
fitofisionomias características do bioma Mata Atlântica, ainda há 
desconhecimento sobre os efeitos do fogo sobre a biota e os fatores físicos. As 
pesquisas em relação aos efeitos do fogo avaliam as demandas para a 
elaboração de um Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e 
se recomenda uma estratégia de manejo têm sido desenvolvidas 
principalmente no Cerrado e na Amazônia, onde ocorrem incêndios florestais 
com maior freqüência e intensidade. (p. 5) 

Neste ponto devem ser feitas algumas observações. A primeira delas é sobre a 
necessidade de estudos e pesquisas sobre as características ambientais específicas 
da região do Parque e, principalmente, sobre causas e efeitos de incêndios. Também 
se observa que faltam estudos sobre as alterações do ambiente natural da região do 
Parque e seu entorno, com ênfase nas áreas de pecuária, agricultura, extrativismo e 
reflorestamento, com vistas aos impactos que estas culturas causam ao ecossistema e 
sua suscetibilidade a incêndios florestais. Falta inclusive um levantamento minucioso 
dos estudos e pesquisas acadêmicas desenvolvidos nas universidades e centros 
avançados de estudos dos Estados da Região Sul, e mesmo Sudeste, onde há a 
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maior incidência da Mata Atlântica, diferentemente das outras regiões do Brasil, 
onde predominam outras formações vegetais.  

Por fim, observa-se a carência de estudos e pesquisas que visem o desenvolvimento 
sustentável das áreas do entorno do Parque, a fim de minimizar a demanda por 
recursos naturais do próprio Parque e sua exploração predatória. A título de 
recomendação, pode-se dizer que uma forma de promover estes estudos, ou parte 
deles, é a atuação do IBAMA e do Governo Federal junto aos Governos Estaduais e 
Municipais evolvidos, bem como junto a instituições de ensino superior, sob a forma de 
incentivos diretos, indiretos e/ou parcerias. Saliente-se que as Universidades Federais 
dos Estados da Região Sul são centros de excelência em diversas áreas e que 
oferecem cursos de graduação e pós-graduação em Biologia, Agronomia, Engenharia 
Ambiental, entre outros.  

Descricao da Área – nesta segunda parte, os autores descrevem, principalmente com 
dados obtidos junto ao IBDF, e após a menção dos Decretos de criação (n. 47.446/59) 
e de alteração (n. 70.296/72) e da localização físico-espacial, as características 
naturais da região do Parque, abordando os aspectos topográficos, geológicos, 
hidrográficos, climáticos, e, com ênfase, os aspectos relativos à vegetação. Merece 
elogio a descrição pormenorizada dos aspectos naturais, que dá uma clara idéia da 
configuração do Parque, cuja característica mais marcante é assentar-se sobre duas 
porções bastante diferenciadas, tal como consta do documento: 

A região “Litoral e Encosta”, em Santa Catarina, tem  como características a 
planície arenosa, a planície aluvial, as fracas formas de relevo manifestadas 
por tabuleiros areníticos e a encosta do Planalto Sul-Brasileiro.  

A região dos “Campos de Cima da Serra”, no Rio Grande do Sul caracteriza-se 
pelas coxilhas suaves e vales rasos que se aprofundam em degraus súbitos a 
que correspondem sucessivas quedas d’água, à medida em que os rios e 
arroios vão se encaixando em vales e estreitos íngremes. (p. 8) 

Também a descrição da vegetação é bastante minuciosa, dando conta de abranger a 
rica diversidade do Parque, com pelo menos seis tipos de formações diferentes.  
Contudo, não se apresenta o que é de extrema importância para um plano de 
segurança contra incêndios, que é a relação das características peculiares a cada uma 
dessas formações com a suscetibilidade, resistência e/ou reação aos incêndios. Todo 
plano de prevenção e combate a incêndios florestais que pretenda ser realmente 
eficaz (mínimo de esforço e máximos resultados) deve ser pautado nas características 
peculiares da região a que se destina.  

Também está ausente uma descrição quantitativa e qualitativa das áreas do Parque e 
seu entorno atingidas pelas atividades humanas de exploração econômica, 
notadamente as agropecuárias e extrativistas. Tais atividades, como exposto pelos 
próprios autores no documento em questão, são as que mais ameaçam a segurança 
contra incêndios, pois a elas estão relacionadas as causas dos incêndios artificiais, 
apontados como os mais freqüentes, embora não haja também um levantamento 
histórico-estatístico das ocorrências de incêndios e suas causas no Parque.  

Há um outro aspecto que deve ser considerado: a intervenção humana no 
ecossistema altera a configuração original e modifica ou mesmo extingue as proteções 
naturais das florestas contra os incêndios. Por isso, é de vital importância um 
levantamento cuidadoso das áreas do Parque e seu entorno que apresentam 
modificações causadas pela intervenção humana e seus potenciais de risco, a fim de 
se traçar estratégias de prevenção e combate a incêndios adequadas e eficazes. 
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Histórico do Fogo – a esta terceira parte dedicou-se relativamente pouco espaço, 
certamente tendo-se a falta de estudos específicos como limitador.  Resumindo-se a 
uma breve citação  de dados do IBDF, de forma demasiado ampla e superficial, e à 
informação (muito importante, diga-se) das épocas, áreas e circunstâncias em que 
ocorrem as queimadas, este capítulo do estudo terminou onde deveria estar apenas 
começando. Tendo-se em vista um planejamento de prevenção e combate a incêndios 
florestais, o estudo do histórico do fogo na região é peça fundamental. Como se disse 
algumas linha acima, há que se fazer um estudo histórico-estatístico minucioso e 
atualizado em que devem ser identificadas, além das próprias incidências, as causas 
mais freqüentes, as áreas atingidas com maior ou menor regularidade, dando um 
panorama completo, a fim de serem concebidas ações próprias, quer na área de 
combate, quer na área de prevenção, assim como na de esclarecimento à população.  
Um exemplo da importância desse tipo de estudo obtemos do Programa de Prevenção 
e Combate a Incêndios Florestais da Klabim do Paraná Agro Florestal S/A: 

O conhecimento das causas dos incêndios  Florestais é de extrema 
importância, principalmente levando-se em consideração que o ponto de 
partida para a elaboração dos planos de prevenção é saber quem (ou o quê) 
iniciou o fogo. 

De pouco adiantaria, por exemplo, proibir as queimas para limpeza de terreno 
na Região, se a principal causa de incêndios florestais nesta Região for raios.  

As causas de incêndios florestais são numerosas e de caráter variável. Para 
contornar esse aspecto, é necessário estabelecer agrupamentos padrões para 
as diferentes causas, a fim de reter dados estatísticos comprováveis entre si. 
(1989, p. 19) 

Um passo importante é a elaboração de quadros, mapas e gráficos para se verificar o 
comportamento de variáveis tais como “causas”, “área queimada”, “número de 
incêndios por ano”, “regiões de ocorrência”, “períodos do ano em que ocorrem os 
incêndios”, “horário do dia em que ocorrem os incêndios”, entre outras. A experiência 
tem demonstrado que o registro dessas variáveis e os mapas com elas elaborados 
indicam padrões de ocorrência de incêndios que permitem uma orientação mais 
segura no sentido de  instalar torres de observação, formar turmas de combate, 
distribuir equipamentos, redobrar a vigilância em dias perigosos, como também instruir 
campanhas educativas. 

Manejo do fogo – esta quarta parte é o cerne do trabalho, na qual se busca atingir os 
objetivos propostos (não expressos, mas claros). Devido à sua magnitude, o capítulo 
foi dividido em vários níveis de subitens, que serão  analisados individualmente. 
Iniciando-se com a apresentação da natureza e dos objetivos institucionais do 
PREVFOGO (monitoramento, pesquisa, treinamento e capacitação e manejo de fogo 
em Unidades de Conservação), o documento prossegue com a indicação dos 
princípios básicos que norteiam as atividades de manejo direcionadas à conservação, 
que transcrevemos como forma de corroborar sua importância: 

Atividades de manejo, para qualquer objetivo direcionado para conservação, 
devem ser baseadas em alguns princípios  básicos como, por exemplo: 
processos ecológicos críticos devem ser mantidos e deve-se buscar a 
restauração do regime normal de fogo na área ou tentar reproduzir os efeitos 
históricos do fogo na área; os objetivos devem se basear no entendimento das 
propriedades ecológicas do sistema; as ameaças externas devem ser 
minimizadas; os processos evolutivos devem ser conservados e o manejo deve 
ser adaptável e minimamente intrusivo. (1999: 10). 
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Após, apresetam-se algumas considerações sobre técnicas de manejo que podem e 
devem ser consideradas, e a importantíssima advertência de que “cada caso deverá 
ser tratado de modo distinto, evitando-se generalizações  quanto às técnicas 
utilizadas” (p. 10). Referenciam-se também os componentes básicos que as atividades 
de manejo de fogo devem compreender, quais sejam, pré-supressão, supressão, 
pesquisa e monitoramento. Tais componentes do manejo são retomados adiante 
quando o documento trata especificamente do Parque Aparados da Serra.  

Finalmente, são apontados os objetivos básicos das atividades de manejo de fogo em 
áreas de conservação: conservar a biodiversidade e os processos ecológicos, proteger 
vidas humanas e propriedades adjacentes e evitar incêndios incontroláveis. Abrindo 
um subitem dedicado ao “Manejo do Fogo no Parque Nacional de Aparados da Serra”, 
os autores advertem sobre o alcance e limites de seu trabalho em função da “urgência 
para a tomada de providências quanto à ocorrência periódica de incêndios” e da 
“escassez de informações científicas para melhor embasar qualquer decisão quanto 
ao regime de fogo ideal”. Por isso, houve a expressa opção de tratar do 
“desenvolvimento de ações visando especificamente prevenir e combater os incêndios 
que venham a ocorrer” (p. 12).  

De fato, a falta da informações científicas de base sobre o regime de fogo da região 
impossibilita um planejamento específico, centrado no caso concreto, e certamente 
conduz a um planejamento pautado em medidas de caráter geral e em procedimentos 
genéricos, o que pode tanto levar a uma baixa eficácia do sistema de segurança (ou 
sua completa ineficiência) quanto a resultados catastróficos do ponto de vista 
ecológico. Em suma, a falta de conhecimentos sobre o regime de fogo da região pode 
levar a interpretações e à prescrição de medidas equivocadas, e conseqüentemente, a 
resultados indesejáveis. Por isso, é de se acreditar, e tendo em vista o caráter 
emergencial, que o programa de manejo de fogo ora analisado privilegiou o 
desenvolvimento de ações voltadas especificamente para a prevenção e combate de 
incêndios.  

Porém, mesmo para uma estratégia específica de prevenção e combate a incêndios 
tais informações são imprescindíveis, como já se mencionou nas críticas aos pontos 
anteriores do documento. Por isso insistimos na observação: uma avaliação criteriosa 
dos tipos e características de flora e fauna deve ser realizada, no sentido de identificar 
os efeitos que os incêndios naturais e os provocados causam naquele ecossistema 
específico, tendo em vista a identificação e prescrição das técnicas, tanto de manejo 
de fogo, quanto de prevenção e combate a incêndios, adequadas. O estudo histórico-
estatístico das variáveis proposto alguns parágrafos acima é um passo muito 
importante nessa direção enquanto estudos mais aprofundados não se realizam.  

As medidas propostas no documento para a fase de pré-supressão  e de supressão  
dependem diretamente dessas informações e de sua correta interpretação, sem as 
quais podem resultar, como já dissemos, em medidas inócuas. O “Plano de Ação 
Interagências” proposto à folha 12 é uma medida absolutamente saudável e 
recomendável, e pode ainda abranger as instituições de ensino técnico e superior, 
como já dissemos, através de parcerias, com o fim de incentivar os estudos que são 
necessários. 

Também as medidas propostas nos subitens “Sistema de Alerta” e “Detecção de 
Incêndios” são corretas, porém carecem de especificidade e objetividade, certamente 
por causa da falta de informações básicas.  

Quanto à cobertura da região por torres de observação, cumpre dizer que este 
procedimento é aparentemente o mais indicado, uma vez que, segundo Renê SILVA 
(1980, p. 75) “este método já está comprovado em sua eficiência no Brasil e já existem 
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mesmo fabricantes especializados em nosso país na montagem das citadas torres”, 
e os sistemas de monitoramento por satélite e aeronaves são  demasiado 
dispendiosos, sendo justificáveis apenas para a cobertura de regiões que apresentam 
risco extremo. Além o mais, segundo Guido Assunção Ribeiro, citado por VALE e 
ALVES (1998, p. 16),  o ideal seria um equipamento de satélite que cobrisse um 
determinado ponto pelo menos uma vez por dia, mas nenhum em operação foi 
desenvolvido para essa finalidade. Ainda de acordo com o Professor Ribeiro, citado 
por VALE e ALVES: 

O que tem sido feito é a utilização das informações obtidas pelo satélite 
meteorológico NOAA para o mapeamento dos focos de fogo que, no entanto, 
apresentam problemas, como a resolução das informações , ou seja, cada 
ponto observado corresponde a aproximadamente 1km2 (100ha). Mas se um 
foco de incêndio, de cerca de 1ha (aproximadamente o tamanho de um campo 
de futebol), tiver uma queima muito intensa, o calor irá saturar o sensor dos 
satélites, e este dará uma resposta como se os 100ha estivessem em chamas, 
o que resulta num erro 100 vezes maior. (1998, p. 16) 

Para a instalação as torres, porém, há que se obedecer a critérios mais rígidos para a 
escolha dos locais do que uma “visão  ampla”. Segundo as Normas de Segurança  
Contra  Incêndios, no capítulo que trata da Proteção Florestal de Matas Nativas e 
Reflorestamentos do Estado de Santa Catarina (Decreto n. 4.909/94, capítulo XXIV, 
art. 594, inciso X), “O número de torres de observação será determinado em função da 
topografia do terreno, tendo cada torre raio máximo de alcance de 8.000 m, quando a 
topografia do terreno permitir, sem que com isso fiquem áreas brancas sem 
observação.” 

Da análise do documento, cotejada com a de fotos de satélite, suspeita-se que os três 
locais indicados para instalação de torres talvez não sejam suficientes. Talvez o sejam 
perfeitamente para observação segura da região do altiplano, porém na região 
escarpada é provável que haja “áreas brancas”, as quais necessitam ser cobertas por 
outros pontos de observação.  

Além disso, há que se definir o sistema de detecção por torres a ser adotado, visto que 
há pelo menos dois de grande uso, conforme Renê SILVA: 

Utilização dos Goniômetros, que fornecem apenas ângulos horizontais. 

Utilização do OSBORNE que fornecem ângulos horizontais e verticais. 

No primeiro caso o processo de detecção funciona na triangulação, isto é, o 
incêndio deve ser detectado pelo menos por duas torres. Este processo levaria 
um acréscimo na distribuição de torres no terreno, trazendo o benefício no que 
dz respeito ao custo do equipamento e facilidade na operacionalização do 
mesmo.  

No segundo caso as torres se tornam auto-suficientes, pois o OSBORNE tem 
condições de localizar o incêndio sem o auxílio de outra torre; porém trata-se 
de um aparelho de precisão de custo elevado, devendo ser operado por 
pessoal de nível, pelo menos, de segundo grau.  (1980: 75-6) 

Como visto, é a opção por um ou outro equipamento (goniômetro ou osborne) que vai 
determinar o número de torres necessárias para dar cobertura total ao parque.  

Além do material de observação e comunicação de emergência, as torres devem 
contar com material e equipamento para registros de ocorrências que alimentarão as 
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estatísticas e retroalimentarão  o sistema de prevenção e controle de incêndios, 
como afirmado anteriormente no item  “histórico do fogo” acima.  

Também é necessário uma especificação mais detalhada das características técnicas 
dos pontos de observação como, por exemplo, o tipo de torre (madeira, metálica, 
elevador de contra-peso, escada, etc) adequada à região, a elevação necessária para 
a cobertura visual, as especificações dos equipamentos de observação, detecção, 
marcação, acionamento, apoio e registro, tais como: 

- detectores (osborne ou goniômetro) 

- telecomunicações (rádio, telefone, computador) 

- bússola para orientação dos equipamentos 

- binóculo  

- guia dos pontos quentes (fumaças autorizadas) 

- livro diário 

- talão para registro de ocorrências 

- prefixo das estações da rede 

- mapas e cartas topográficas da região. 

Ademais, as torres (principalmente as mais isoladas) precisam contar com uma infra-
estrutura de apoio que permita a estada prolongada, principalmente nas épocas de 
alto risco, em que se faz necessário um monitoramento mais intensivo e constante. 

Por fim, a estimativa de risco de incêndio é um instrumento importante na prevenção e 
no próprio combate, sendo então fundamental tanto para subsidiar o Sistema de Alerta 
quanto a Detecção de Incêndios. Ela mede a probabilidade de início, intensidade de 
queima e marcha de propagação dos incêndios já iniciados. Para tal estimativa, existe 
uma ferramenta extremamente útil e eficaz, que é um quadro montado com base 
numa fórmula desenvolvida pelo Engenheiro Ronaldo Viana, da Escola de Florestas 
do Paraná, na Fazenda Monte Alegre, de propriedade da KLABIN, no município de 
Telêmaco Borba no Paraná.  A 
fórmula, utilizada para cálculo do índice de perigo diário de incêndio, é a seguinte: 

                              FMA = 100 X  ∑ 1 / h 

Na fórmula,  h  é a  umidade relativa do ar em porcentagem medida diariamente (falta 
acrescentar à fórmula o índice de correção quando ocorre uma chuva no dia anterior). 

Obtido o índice com a equação, classifica-se na tabela abaixo para verificar o grau de 
perigo. 

 
Valor do índice Grau de Perigo 

Até 1,0 NULO 
de 1,3 a 3,0 PEQUENO 
de 3,1 a 8,0 MÉDIO 
de 8,1 a 20,0 ALTO 
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Valor do índice Grau de Perigo 
Maior que 20,0 EXTREMO 

Fonte: ESALQ 

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

• Baixo ou nulo: os incêndios não irrompem prontamente da maioria das causas 
acidentais, embora muitos fogos provenientes de raios tenham início em 
algumas áreas durante o período de baixo risco. Os incêndios que irrompem 
geralmente desenvolvem-se lentamente e há pouca tendência para surgirem. 
Freqüentemente ardem com obscuridade, mas desenvolvem-se com 
ramificações. 

• Pequeno: podem surgir de causas acidentais, mas o número de ocorrências é 
geralmente baixo. A marcha de propagação é moderada, concentrações 
pesadas de combustíveis arderão com grande caloria, podendo haver 
ramificações. O controle de incêndios durante os períodos de risco pequeno 
geralmente não apresenta problemas especiais. 

• Médio: os incêndios terão início com bastante facilidade. Arderão com caloria 
elevada, propagando-se rapidamente, ramificando-se prontamente. O controle 
dos incêndios, durante o período de risco médio, pode tornar-se difícil, exceto 
se não combatidos de imediato e rapidamente enquanto em pequenas 
proporções. 

• Alto: os incêndios irrompem facilmente. Terão propagação rápida e em alta 
marcha de propagação e velocidade, com consideráveis ramificações. O 
ataque direto pela frente do incêndio é raramente possível após este ter ardido 
alguns minutos. 

• Extremo: os incêndios irrompem muito facilmente, podendo ter início por meio 
de causas incomuns e inesperadas. Os incêndios ardem e se propagam rápida 
e intensamente. O ataque é raramente possível, exceto quando os fogos 
estiverem ainda permanentes. As frentes que avançam são geralmente 
incontroláveis enquanto prevalecem períodos de extremo risco e o trabalho de 
controle mais eficiente deve ser resumido aos flancos. 

A utilização correta dessa fórmula não é difícil e pode ser executada por qualquer 
pessoa que compreenda sua finalidade e faça alguns exercícios práticos. Uma 
maneira de manter o pessoal sempre informado do risco de incêndio é confeccionar 
uma espécie de relógio (um gráfico do tipo meio pizza com cinco setores e um 
ponteiro indicativo) e afixa-lo no local ou nos locais de maior circulação, mantendo-se 
sempre alguém encarregado de diariamente calcular o índice e posicionar o ponteiro 
no local correspondente. 

Na continuação do estudo, ainda dentro da parte dedicada à pré-supressao, há 
subitens dedicados respectivamente à Formação de Brigadas (Seleção de Pessoal e 
Treinamento); Educação Ambiental; Controle e Fiscalização; Corta-fogo, Aceiros ou 
Barreiras para Isolamento de Combustível; e Equipamentos de Combate. Cabe dizer 
que os itens levantados são de extrema importância, não só para a fase de prevenção, 
como também para a de combate a incêndios. As medidas propostas são realmente 
necessárias, porém, a formação de brigadas, bem como o treinamento, não deve ficar 
restrita ao efetivo do parque, devendo ser criados cursos de prevenção e combate a 
incêndios florestais que formem um corpo de voluntários oriundos das comunidades 
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adjacentes. A formação de combatentes deve ser uma atividade constante, 
oferecida à comunidade não apenas no Parque, mas também, e principalmente, nas 
escolas, nos centros comunitários, nas associações, fazendas, enfim, onde houver a 
possibilidade de inserção. Tais atividades podem ser incentivadas no âmbito do Plano 
de Ação Interagências anteriormente proposto, e concomitantemente a um plano de 
Educação Ambiental, porém de forma mais prática e específica.  

A institucionalização da parceria é o modelo indicado, em linhas gerais, como ideal 
para o cumprimento das atribuições legais das instituições envolvidas e para a 
capacitação da sociedade junto a sustentabilidade do planeta. A parceria, neste 
modelo, não é estanque, podendo ser adaptada aos interesses dos envolvidos 
quaisquer que sejam, para adequarem aos interesses e oportunidades, mas sempre 
visando o cidadão ético em relação ao seu ambiente. A proposta aponta para este 
caminho e indica a necessidade desta parceria na divisão da “tarefa de casa”, com 
vantagens  positivas para as instituições envolvidas e principalmente para a 
sociedade. (CINTO, 1998: ) 

A idéia é formar um corpo permanente de voluntários treinados que pode ser acionado 
imediatamente para o combate, através de um cadastro atualizado, e que esses 
mesmos voluntários sejam vetores, multiplicadores de uma cultura de prevenção, 
conservação e inclusive de fiscalização do parque e entorno, com a disponibilização e 
divulgação de telefones para comunicação de fatos e ocorrências, inclusive denúncias.  

Quanto à Educação Ambiental, dirigida aos habitantes da região em torno do parque, 
deve haver um plano que supere os lugares-comuns do discurso puramente 
preservacionista e que aponte para um projeto de desenvolvimento sustentável. De 
acordo com Daniel CINTO: 

A questão é planejar o desenvolvimento através de dimensões de 
sustentabilidade conforme orienta Sachs: 

1. Social: Civilização do ser, maior equidade na distribuição ao ter e da renda, 
melhorando as condições de amplas massas da população. 

2. Econômica: Alocação eficiente de recursos, fluxo regular do investimento 
público e privado, eficiência em termos macio, sociais e não pela lucratividade. 

3. Ecológica: Ampliar a capacidade de carga da terra, através do uso de 
recursos potenciais com o mínimo dano e para os propósitos sociais válidos. 
Intensificação da pesquisa tecnológica e proteção ambiental adequada. 

4. Espacial: Configuração rural – urbana mais equilibrada. 

5. Cultural: Ecodesenvolvimento, pluralidade de soluções, respeito a cada 
ecossistema, cultural e local.  

A questão é colocar o homem como parte do meio ambiente, dependente deste 
para sua sobrevivência, tirando-o da posição de proprietário todo poderoso dos 
recursos naturais, que prometia ser inesgotável, e engajá-lo no planejamento 
do desenvolvimento de forma coerente. (1998, p. 30) 

Outra questão é quanto o controle e fiscalização. Certamente que o controle e 
fiscalização devem ser intensificados nos períodos críticos e nos locais de maior 
incidência de focos, e que o estreito relacionamento com órgãos como a Polícia 
Ambiental e Corpo de Bombeiros é imprescindível, mas antes de tudo é preciso que se 
identifique e que se defina “o quê fiscalizar”, ou seja, que se delimite o foco das ações 
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de fiscalização e controle. Para isso se fazem necessárias as informações obtidas 
dos registros de ocorrências e das pesquisas especializadas que devem ser 
fomentadas. 

Também se faz necessária a busca de parcerias com os órgãos oficiais de proteção 
ambiental, tal como a Polícia Ambiental ou Florestal e os Bombeiros, a fim de 
auxiliarem, ou mesmo promoverem, rondas e patrulhamento, tanto no parque quanto 
em seu entorno.  

No mais, as táticas e planos de prevenção e combate, em que se definem as técnicas 
(Corta fogos, aceiros, barreiras, etc) e que se dimencionam e se alocam contingente e 
equipamentos, devem ser instituídos após o planejamento estratégico, que inclui tudo 
o que se vem afirmando até aqui. É importante ressaltar que, além do material e 
equipamento suficiente para o efetivo do parque, há que se prever também o 
necessário para o uso dos voluntários.  

Terminadas as considerações sobre o componente “pré-supressão”, o documento traz 
uma proposta de “Organização para o Combate”, dentro da parte dedicada ao 
componente “Supressão”. Tal proposta, no entanto, restringe-se ao nível conceitual, 
uma vez que a estratégia e suas etapas são apenas elencadas e conceituadas, de 
forma genérica. A proposta carece de especificações, de indicações práticas a 
respeito de cada etapa, bem como da descrição pormenorizada das técnicas 
apropriadas a cada uma e aos casos específicos do Parque.  

O objetivo de cada etapa é apontado, mas nada é dito sobre como se atingirem tais 
objetivos. Num planejamento efetivo, não só as metas e objetivos devem ser expostos, 
mas também a forma como se há de buscá-los e atingi-los. Existem estudos que 
detalham técnicas de combate que podem ser muito bem aproveitados, e outras 
técnicas devem ser, com o passar do tempo, concebidas e/ou adaptadas para a 
realidade concreta do parque, e devem necessariamente constar dos manuais e dos 
programas dos cursos de capacitação das brigadas efetivas e voluntárias.   

Igualmente conceitual é a parte do documento que trata dos “Sistemas Especialistas”. 
Depois de definir o que são os sistemas especialistas e quais as condições de seu 
uso, e informar que devem servir ao aprimoramento da prevenção e do combate a 
incêndios, são expostos quatro componentes básicos desses sistemas, seguidos 
igualmente de uma sucinta definição conceitual. Os próprios autores indicam que 
inexistem dados suficientes para a utilização de Sistemas Especialistas, e com isso 
concordamos.  

Sobre as considerações constantes da parte “Pesquisas Necessárias”, nada há a dizer 
além de concordarmos plenamente que são necessários projetos de pesquisas que 
envolvam o comportamento e os efeitos do fogo na região, como já enfatizado 
anteriormente neste trabalho.   

Também sobre a parte “Monitoramento” há que se dizer que esta é uma atividade 
fundamental para a retroalimentação e mesmo avaliação do sistema de controle de 
incêndios e manejo de fogo. Contudo, cumpre assinalar que as ações de 
monitoramento também demandam planejamento e técnicas apropriadas, intimamente 
relacionadas às ações de prevenção e combate adotadas, e que devem ser 
minuciosamente especificadas.  

Estimativas de Orçamento para o Programa de Fogo no PARNA Aparados da 
Serra – o orçamento apresentado é, em tese, o adequado ao programa a que se 
refere; no caso de uma reprogramação ou de um replanejamento, o orçamento deverá 
ser redimencionado de forma a se adequar. Portanto, é inútil criticar o orçamento 
apresentado, assim como o é propor um outro, sem o projeto definitivo.  
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4. RESULTADO DA IDA A CAMPO: DIAGNÓSTICO DA SITUACAO E 

SUGESTOES PARA UM PLANO DE PROTECAO  CONTRA INCÊNDIOS 
FLORESTAIS 

 

4.1 Diagnóstico da situação 

Nos dias 20 e 21 de janeiro de 2003 realizou-se um reconhecimento in loco das áreas 
dos Parques de Aparados da Serra e Serra Geral. Além do que pôde ser constatado 
diretamente pela observação, contou-se com informações prestadas pelo Chefe da 
Unidade de Conservação, Sr. Fernando Athayde Nóbrega. 

A primeira consideração a serem feitas sobre essa visita aos Parques é que houve 
uma constatação positiva em relação às informações que até então se tinha com base 
apenas nos documentos anteriormente avaliados (Plano de Manejo, Plano de Ação 
Emergencial e Programa de Manejo de Fogo). Em outras palavras, esperava-se uma 
estrutura, uma organização e um planejamento inferiores aos constatados no que diz 
respeito à proteção contra incêndios florestais. Certamente isso se deve ao fato já 
constatado de tais planos, em muitos pontos, carecerem de objetividade prática, o que 
por sua vez leva a uma necessidade de objetivação (e mesmo de criatividade) por 
parte da autoridade executora, que é o administrador dos Parques, o Sr. Fernando. 
Como os planos apresentam lacunas, o Chefe de Unidade de Conservação deve 
supri-las sobretudo com sua experiência e inteligência, o que aliás vem fazendo de 
forma elogiosa.  

Neste ponto, no entanto, já cabe uma outra consideração importante, no sentido de 
reafirmar a necessidade e urgência de um plano de prevenção e combate a incêndios: 
infelizmente, o Sr. Fernando não é administrador ad eternum dos Parques, e suas 
medidas, que até o presente vêm se mostrando eficazes, não devem sofrer quebra na 
sua continuidade. O plano deve ser antes de tudo um instrumento de 
operacionalização, e por isso deve incorporar o que há de positivo em termos de 
estrutura e de estratégias, além de apontar problemas, constatados ou previstos, e 
suas mais plausíveis soluções. Se já existe uma estrutura e uma estratégia, ainda que 
baseada na experiência empírica, ainda que informal, o plano de proteção contra 
incêndios que se busca deve ser também um instrumento para formalizá-las e 
institucionalizá-las, a fim de que se tornem efetivas e permanentes. 

Retornando ao resultado da visita aos Parques, pode-se dizer que o Programa de 
Manejo de Fogo de 1999 vem sendo cumprido de forma bastante satisfatória, graças 
ao comprometimento da equipe de administração, principalmente de seu chefe. No 
entanto, deve-se ressaltar o fato de que tal programa se destina unicamente ao 
Parque de Aparados da Serra. Disso resulta que praticamente, conforme constatado, 
somente esse Parque conta com alguma estrutura de prevenção e combate a 
incêndios. Por exemplo, as três torres de vigilância instaladas cobrem somente a área 
de Aparados da Serra, e, ademais, somente a sua área de campos, situada no 
território do Estado do Rio Grande do Sul. A área do Parque da Serra Geral, em sua 
totalidade, assim como a área de Aparados da Serra que se situa em território de 
Santa Catarina, ou seja, nas escarpas e na planície litorânea,  não contam com 
qualquer ponto privilegiado de vigilância, como o são as torres.  

Também o efetivo de homens e equipamentos se concentra em Aparados, sendo que 
são deslocados para o Parque da Serra Geral minimamente e em casos especiais. Em 
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suma, a falta de planejamento e de estrutura do Parque da Serra Geral acaba por 
onerar, em termos de pessoal e de equipamentos, o Parque de Aparados da Serra, 
que já conta com uma certa deficiência, como nos afirmou seu administrador.  

Objetivamente, a área de campos do Parque de Aparados da Serra é a única que 
conta com uma efetiva vigilância, e mesmo assim somente na época considerada 
crítica, que vai de meados de julho ao fim de outubro, que é quando se formam as 
brigadas de prevenção e combate a incêndio com pessoal temporário especificamente 
contratado e treinado (em cursos de uma semana). As demais áreas, vale dizer, todo o 
Parque da Serra Geral e a área de Aparados da Serra que não a de campos, contam 
com vigilância precária, visto que não há a menor estrutura para isso. Não obstante a 
vigilância, no ano de 2002 foram registradas sete ocorrências de incêndios (quatro em 
agosto, duas em setembro e uma em outubro) no Parque de Aparados da Serra, 
totalizando 26,8 hectares queimados. No Parque da Serra Geral, apenas uma 
ocorrência foi registrada, num total de dois hectares queimados. Cremos que este 
caso único de incêndio registrado não corresponda ao número de incidências de fogo. 
É muito provável que outros incêndios tenham ocorrido e se extinguido naturalmente, 
sem que deles se tenha tido registro ou mesmo notícia, uma vez que a vigilância 
nessa área é realmente precária. 

Quanto ao potencial de risco de incêndio, constatou-se uma situação preocupante no 
que diz respeito às áreas de campo que outrora serviam de pastagem e que hoje, com 
o gado removido, apresentam um aumento no volume de material combustível, diga-
se, de gramíneas, capim e arbustos. Os incêndios que ocorriam nessas áreas, quando 
o acúmulo de combustível era mantido em níveis baixos por causa do pastoreio, não 
representavam grande ameaça aos capões de mata densa, pois a queima não atingia 
níveis muito elevados de temperatura e se extinguiam naturalmente pela própria 
resistência da mata. Porém, agora, com níveis mais elevados de material combustível 
acumulado, há o risco de que um incêndio nessas áreas atinja também níveis mais 
elevados de temperatura e volume de fogo,  que venham pôr  em risco também os 
capões, vencendo sua resistência natural. Isto reforça a necessidade de uma proteção 
mais efetiva e de um projeto urgente. 

Outra constatação é que há a necessidade de um profissional efetivo do parque que 
seja responsável específicamente pela atividade de proteção contra incêndios, haja 
vista que as atribuições inerentes a essa atividade demandam uma dedicação 
exclusiva, o que não vem ocorrendo, pois tais atribuições estão a cargo do Chefe da 
Unidade, que as acumula com muitas outras. O ideal é que essas atribuições fossem 
delegadas a um especialista. 

Continuando-se com as considerações, cumpre ainda algumas observações sobre o 
efetivo de pessoal, sobre os equipamentos disponíveis e sobre o Plano de Ação 
Interagências. 

Segundo informa seu administrador, os Parques, embora sejam juridicamente 
autônomos, operacional e administrativamente representam uma unidade, haja vista 
sua contigüidade territorial e sua vinculação administrativa. Também de acordo com o 
Chefe de Unidade de Conservação, seu efetivo total é de cinco funcionários do 
IBAMA, mais dois da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, dois do 
Governo do Estado e dez da Prefeitura Municipal de Cambará do Sul, através de 
termo de cooperação técnica, totalizando 19 funcionários permanentes. Destes, a 
maioria tem alguma instrução técnico-operacional na área de prevenção e combate  a 
incêndios, e alguns têm, inclusive, experiência no combate ao fogo. Porém, nem todos 
podem ser alocados, mesmo em caso de incêndio, porque não podem abandonar 
seus postos. Sendo assim, há a contratação temporária, no período considerado 
crítico (julho a outubro), de 21 pessoas especificamente para atuarem na proteção 
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contra incêndio florestal, compondo três equipes de sete pessoas que se revezam 
em turnos de 24 por 48 horas. Essas pessoas são contratadas por um período de três 
meses (podendo o contrato ser renovado por mais três meses) e recebem um curso e 
treinamento de uma semana, ministrado pelo próprio pessoal do Parque, através do 
PREVFOGO.  

Tendo em vista que a lei só permite a recontratação de uma mesma pessoa após o 
decurso de dois anos, o que leva à alta rotatividade de pessoal, as experiências 
pessoais dificilmente se acumulam, e o curso de formação de uma semana é 
praticamente o único instrumento de capacitação das brigadas.  

Neste ponto cabe uma consideração. O Programa de Manejo de Fogo de Aparados da 
Serra de 1999 previa a contratação de duas brigadas de 7 pessoas (um chefe mais 
seis), que se revezariam em turnos. O fato de serem contratadas 21 pessoas, o que 
permite a formação de três brigadas, demonstra que a previsão do Programa estava 
equivocada, e que tal equívoco foi posteriormente contornado. De fato, o regime de 
revezamento de apenas duas brigadas seria de 24 por 24 horas, o que é inviável, por 
sujeitar as pessoas a uma situação demasiadamente penosa. O regime de 24 por 48 é 
o mínimo aceitável, sendo que algumas corporações, como a Polícia Rodoviária 
Federal, por exemplo, utilizem o regime de 24 por 72.  

Com relação aos equipamentos de prevenção e combate a incêndios florestais, 
constantes de uma relação conjunta dos dois Parques que especifica as quantidades 
existentes e quantidades necessárias, além de seu estado de conservação, pode-se 
dizer em primeira análise que os equipamentos existentes atendem razoavelmente 
bem às necessidades. Entretanto, há que se consignar que, como já dito 
anteriormente, tais necessidades estão dimensionadas para atender a um Programa 
de Manejo de Fogo elaborado especificamente para o Parque Nacional de Aparados 
da Serra, não levando em conta o Parque Nacional da Serra Geral. Além disso, a 
ênfase de tal Programa recai quase exclusivamente sobre a área de campos do 
Parque, sem contemplar a área da floresta das escarpas e da planície. O equipamento 
existente é dimensionado (ainda assim com uma tendência ao subdimensionamento) 
para as três brigadas, que se revezam nas atividades de prevenção e que podem agir 
em conjunto numa ação de combate. O Parque de Aparados da Serra conta, além dos 
equipamentos básicos de segurança, prevenção e combate, com três torres de 
observação e vigilância dotadas de goniômetro, e também com caminhonetes, trator, 
moto-serra, moto-bomba, carro-pipa, GPS e radiocomunicação. De acordo com o 
administrador, os Parques são cobertos por monitoramento por satélite e há o apoio, 
se necessário em caso de combate, de aeronaves especiais baseadas em Brasília. 

Por fim, nesta parte do trabalho, cabem algumas considerações a respeito do Plano de 
Ação Interagências previsto no Programa de Manejo de Fogo de 1999, que deveria 
envolver instituições oficiais e a sociedade civil organizada. De acordo com o chefe 
dos Parques, inexiste um plano formalmente estabelecido nesse sentido. O que 
existem são parcerias informais estabelecidas entre a administração dos Parques e 
representantes das empresas e proprietários da região, e também com as prefeituras, 
principalmente a de Cambará do Sul. Segundo o Sr. Fernando Athayde Nóbrega, a 
administração dos Parques conta com um Conselho Consultivo composto de 
representantes de 33 instituições locais, inclusive das maiores empresas da região 
(Cambará Celulose S/A e Reflorestadores Unidos S/A), que possuem áreas 
significativas de reflorestamento e por conseguinte seus próprios sistemas de proteção 
contra incêndios florestais. As cidades abrangidas pelos Parques são muito pequenas 
e não contam com corpo de bombeiros, o que faz com que a administração dos 
Parques se socorra em outros centros mais distantes, como Vacaria e Torres, no Rio 
Grande do Sul, e Araranguá, em Santa Catarina. Por causa da distância, as viaturas 
dos bombeiros levam mais de duas horas para chegarem na Região dos Parques, o 
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que ressalta ainda mais a necessidade de um Plano de Proteção contra Incêndios 
Florestais que garanta a máxima autonomia. 

 

 

4.2 Sugestões para elaboração de um Plano de Proteção contra Incêndios 
Florestais 

Esta parte final do trabalho visa recomendar estudos e ações para a elaboração de um 
Plano de Proteção contra Incêndios Florestais que se insira na estratégia de manejo a 
ser traçada para os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. É 
importante ressaltar que tais recomendações se reportam ao planejamento, ou seja, 
devem ser observadas em nível de projeto, antes de serem observadas em nível 
executivo ou operacional.  

Ademais, as recomendações que seguem sintetizam o que já se expressou 
anteriormente em outras partes do trabalho, quando se procedeu à análise dos planos 
e programas pré-existentes. Também tais recomendações são pautadas em 
justificativas que objetivam as necessidades anteriormente diagnosticadas. 

Sugestões: 
a) Elaborar e implantar o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do 
PNAS e PNSG.(figura 4.7-4) 
a.1) Elaborar um Banco de Dados histórico-estatístico sobre a incidência de incêndios 
nos Parques e seu entorno, que contemple: datas das ocorrências; áreas afetadas; 
tipo de formação vegetal; topográfica; causas; tipologias de incêndio; modo de 
detecção, combate e extinção empregados; efetivo e aparato utilizados; condições 
climáticas diárias (nebulosidade, precipitação, umidade relativa do ar, pressão, entre 
outras).  
a.1.1) Este Banco de Dados fará parte do Banco de Dados dos Parques. 
� A coleta de dados climáticos deverá ser diária. 
� Todas as informações do Relatório de Ocorrência de Incêndios (ROI) deverão ser 

incluídos no banco de dados. 
�  A alimentação de dados deverá ser periódica. 

b.) Definir um encarregado, sob a coordenação geral do Chefe das UC, para implantar 
o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais nos Parques do quadro de 
funcionários do IBAMA (setor técnico) 
b.1) Elaborar um programa de educação que contemple as peculiaridades 
econômicas, sociais e culturais das comunidades de entorno e dos visitantes, como 
também as particularidades das legislações estaduais e municipais, uma vez que os 
Parques apresentam pelo menos duas áreas de influência cultural bastante diversas, a 
do planalto das encostas e planície, que correspondem, respectivamente, aos Estados 
do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e possuem legislações distintas quanto ao 
uso do fogo.  
� O programa de educação ambiental voltado para a prevenção de incêndios 

florestais deverá apresentar duas linhas: uma direcionada aos visitantes dos 
Parques e outra às comunidades do entorno. 

� Material didático deverá ser elaborado para este fim. 
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� As comunidades do entorno deverão ser visitadas semestralmente, antes e após 

a época de maior risco a incêndios, objetivando a aplicação do programa de 
educação ambiental voltado para a prevenção de incêndios florestais. 

�             Estas atividades deverão estar integradas no programa de educação 
ambiental .  

b.2) Realizar estudo de viabilidade de abertura de vias de acesso a áreas e isoladas 
dos Parques para otimizar o combate a incêndios (Figura 4.7-4) 
� No caso de abertura de vias de acesso, estas deverão ser planejadas para 

servirem de barreiras (aceiros) permanentes contra o avanço do fogo. 
� A definição da necessidade e viabilidade de abertura de vias de acesso será 

pautada sobre a base de estudo do mapa de vegetação e uso do solo e seu 
relatório analítico, do mapa de recursos hídricos e seu relatório analítico e da base 
cartográfica, partes integrantes dos estudos do diagnóstico dos Parques e análise 
em campo. 

� Para a definição do traçado das vias a serem criadas deverão ser consideradas: a 
integração com a estratégia de monitoramento e fiscalização; e a significância 
ambiental da área e sua sucetibilidade. 

� As vias deverão ser utilizadas apenas para o combate a incêndios, fiscalização, 
monitoramento, e pesquisa. 

b.3) Levantar os mananciais (além dos já identificados na (Figura 4.7-4) que 
apresentem potencial para abastecimento de viaturas e mesmo de aeronaves. 
� Para o levantamento dos mananciais dos Parques e do entorno deverão ser 

consideradas a perenidade, a acessibilidade e a capacidade de abastecimento dos 
mesmos. 

� Para os mananciais presentes no entorno deve-se firmar com os proprietários, 
quando for o caso, um termo de cooperação 

b.4) Complementar o mapa (Figura 4.7-4) contendo os mananciais e a capacidade 
específica de cada um, a acessibilidade (rotas), nome dos proprietários (quando 
localizados no entorno), a posição das torres de observação, as infra estruturas e 
equipamentos existentes nos Parques. 
b.5) Levantar os acessos (além dos já identificados na (Figura 4.7-4) a serem 
utilizados como rotas nos Parques e no entorno. 
� Os acessos deverão ser classificados quanto ao tipo de viatura. Estes suportam: 

Nível 1 - Todos os tipos de veículos; Nível 2 - Apenas veículos tracionados; e Nível 
3 - não possibilitam o tráfego de veículos. 

� Quando os acessos no entorno forem em áreas de terceiros, deve-se firmar com 
os proprietários, quando for o caso, um termo de cooperação. 

� As informações deverão ser adicionadas ao mapa (Figura 4.7-4). 
 

b.6) Implantar 03 (três) torres de vigilância e observação, com pequena infra-estrutura 
de apoio no PNSG (Figura 4.7-4). 
� A localização para a implantação das torres deverá levar em conta a intercessão 

da distância de visada (aproximadamente um raio de 6 km) para uma torre de 10m, 
a presença de uso público na área, a elevação da área para garantir uma boa 
visibilidade, a proximidade com outras estruturas, a extensão de campos naturais e 
a conectividade destes com áreas externas às unidades e as condições de acesso. 
A figura 4.7-4 sugere o posicionamento das torres a serem instaladas no PNSG. 
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� A infra-estrutura de apoio é composta de um sanitário ecológico que será 

utilizado durante o período de maior ocorrência de incêndios (entre os dias 15 de 
junho ao dia 15 de outubro). 

� As torres devem ter a plataforma de observação com dimensões de no máximo 
2x2m (4m2). 

� Entre o período de 15 de Julho a 15 de Outubro ,à partir do grau de periculosidade 
médio indicado pelo índice de Monte Alegre, todas as torres deverão entrar em 
atividade. 

� Nestas condições as torres devem operar com fiscalização em turno completo 
(24h). 

� Os operadores das torres deverão ser devidamente treinados para o serviço e , se 
possível, com bom conhecimento da região. 

� Os operadores das torres deverão ser do quadro de brigadistas treinados pelo 
PREVFOGO que atendem aos Parques. 

� As torres devem estar equipadas com sistema de rádio comunicação e com 
goniômetros (geralmente fornecido pelo fabricante das torres). 

� Os goniômetros (medidor de ângulos horizontais) serão instalados nas torres com 
o zero voltado para o norte magnético. 

� Deverão ser instalados pára-raios nas torres novas (geralmente fornecido pelo 
fabricante das torres). 

� Deverão ser feitas verificações e manutenção periódicas dos para raios (anual). 
 

b.7) Realizar estimativa de risco de incêndio, baseada na fórmula de Monte Alegre, 
que irá determinar a necessidade de prontidão e alerta tanto para o pessoal do 
Parque quanto, e principalmente, para os visitantes e proprietários de áreas do 
entorno, tendo em vista a inserção dessas pessoas no programa de proteção. 

� Para tal estimativa a fórmula utilizada para cálculo do índice de perigo diário de 
incêndio, é a seguinte: 

     n 

FMA = 100  ∑   (100/H) 
     i=1 

Na Fórmula de Monte Alegre (FMA), H = a umidade relativa do ar em porcentagem 
medida diariamente; n = o número de dias sem chuva . 

Obtido o índice com a equação, classifica-se na tabela abaixo para 

verificar o grau de risco 

Quadro 4.7-2 

VALOR DO ÍNDICE GRAU DE RISCO 

Até 1,0 NULO 

de 1,3 a 3,0 PEQUENO 

de 3,1 a 8,0 MÉDIO 
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VALOR DO ÍNDICE GRAU DE RISCO 

de 8,1 a 20,0 ALTO 

Maior que 20,0 EXTREMO 

Fonte: ESALQ 
� Os dados meteorológicos deverão 

ser coletados diariamente as 
13:00h. 

 
b.8) Implantar relógios de risco de incêndio. 
� Os relógios serão instalados nas portarias, no Centro de Visitante, nos Centros de 

Apoio, nos PICs e nos principais acessos aos Parques (figura 4.7-4). 
� Os relógios serão ajustados diariamente. 
� Os relógios devem sofrer manutenção periódica. 
� Deverá ser designado um funcionário do quadro técnico, que ficará encarregado 

de compilar os dados climáticos e definir o risco de incêndio diariamente, além da 
execução das outras ações necessárias para a implantação e gestão do plano de 
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. 

b.9) Implantar bases de apoio  nos Parques. 
� As bases de apoio e as operações serão coordenadas pelo do sistema , que 

estará lotado no PIC Morro Agudo. 
� Deverão ser implantadas duas bases de apoio, uma no PIC Morro Agudo no PNAS 

e outra no PIC Fortaleza no PNSA. 
� Na base de apoio, no Fortaleza ,deverá ser designada uma pessoa para a 

interlocução entre a coordenação ,as torres e as equipes de brigadistas. 
� As centrais deverão receber as informações das torres e de denúncias (através da 

linha disponibilizada para a população) e coordenarem as ações de mobilização 
para o combate a incêndios. 

� Deverão ser implantados nas duas centrais de comunicação, mapas na escala de 
1:50.000, contendo as informações já mencionadas acrescidas de rosas dos 
ventos centradas nas localizações das torres. Estes mapas deverão ser fixados 
sobre uma chapa metálica. Nos pontos de localização das torres sairá um cordão 
com pequena peça imantada na extremidade para se tirar as coordenadas 
correspondentes às direções das fumaças. 

� As bases de apoio deverão orientar as equipes de brigadistas quanto ao local e 
equipamentos a serem utilizados no combate a incêndios. 

� O detalhamento das bases de apoio estarão descritos nos AEI Morro Agudo e 
Fortaleza. 

� Determinar no quadro técnico um encarregado para implementar o sistema sob a 
coordenação do chefe dos Parques. 

� Será de responsabilidade do coordenador o preenchimento do relatório de 
ocorrência de incêndios. 

b.10) Formalizar termo de cooperação para prevenção e combate a incêndios com o 
Corpo de Bombeiros dos estados do RS e SC, a CPPA, a Brigada de Proteção 
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Ambiental, Prefeituras dos municípios do entorno, empresas e instituições da 
sociedade civil organizada. 
� Deverão ser levantadas as informações sobre equipamentos e pessoal disponíveis 

em cada instituição. 
b.11) Elaborar conjuntamente com parcerias um Plano de Chamada para situações 

em que as ocorrências superem o poder operacional do efetivo dos Parques, a 
fim de institucionalizar e consolidar a cultura de cooperação técnica e 
operacional.  

 O Plano de Chamada deverá apresentar escalonamento baseado na dimensão 
da ocorrência, proximidade da instituição parceira da ocorrência.  

b.12) Formar grupos de brigadistas voluntários através de cursos periódicos aplicados 
pelo PREVFOGO, a fim de proporcionar o duplo benefício de aumentar o 
contingente destes e, ao mesmo tempo, formar multiplicadores na área de 
proteção contra incêndios. 

 Os grupos de brigadistas voluntários deverão ser criados nos municípios de 
Cambará do Sul e Praia Grande. 

b.13) Treinar através do PREVFOGO 35 brigadistas no mês de maio para atenderem 
aos Parques, mantendo-os principalmente entre os dias 15 de junho ao dia 15 
de outubro. 

b.14) Formar e equipar as equipes de brigadistas 
� As equipes de brigadistas deverão ser distribuídas entre o PNSG 

(temporariamente no PIC Fortaleza e posteriormente na Fazenda Fortaleza) e no 
PNAS (nas instalações do Morro Agudo). 

� Deverão ser montadas equipes de 07 brigadistas com escala e remanejamento 
adaptados às demandas geradas pelo “risco de incêndio”, baseadas na fórmula de 
Monte Alegre, que irá determinar a necessidade de prontidão e alerta.  

� As equipes de brigadistas serão coordenadas através das bases de apoio. 
� As equipes de brigadistas deverão estar equipadas e serem responsáveis pelo 

equipamento individual de segurança e combate a incêndios: 
Quadro 4.7-3 

EQUIPAMENTO 

Facão 

Cantil 

Capacete 

Óculos 

Máscara c/fltro 

Máscara simples 

Botas 

Gandolas 

Meias 
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Cinto 

Calças 

Camisas 

Camisetas 

Mochilas 

Luvas 

Lanternas 

 
� As equipes serão sempre coordenadas por um chefe em campo, que além de 

combater o incêndio será responsável pelo equipamento de combate e logística: 
Quadro 4.7-4 

EQUIPAMENTO 

Bomba Costal rígida 

Bomba Costal flexível 

Abafadores 

Foice 

Machado 

Pá de corte 

Enxada 

Rádio Portátil 

Pinga fogo 

Binóculos 

Garrafa térmica 3 litro 

GPS 

 
b.15) Adquirir os equipamentos sugeridos na quadro 4.7-5, após realização de novo 

inventário dos equipamentos existentes nos Parques. 
� Os equipamentos adquiridos poderão ser utilizados para cobrir as necessidades 

dos programas de monitoramento e fiscalização fora do período de maior 
incidência de incêndios (15 de junho ao dia 15 de outubro).  

� Após a formação dos brigadistas voluntários deverão ser 
adquiridos equipamentos complementares para suprir as 
necessidades destes. 
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� A tabela abaixo apresenta os equipamentos para prevenção e 

combate a incêndios existentes e necessários. 
 

Quadro 4.7-5 

EQUIPAMENTOS Existente Necessário 

Trator 4 x 4 01 01 

Grade aradora 01 01 

Concha 01 01 

Lâmina 01 01 

Pick – up 4 x 4, cab., 
c/rádio de comunicação 
e autotraque 

01 03 

Carro Pipa rebocável 01 02 

Motor bomba Sthil 01 02 

Bomba Costal rígida 05 15 

Bomba Costal flexível 06 00 

Gerador 2,5 kwa 01 02 

Abafadores 21 40 

Foice 03 15 

Machado 05 12 

Pá de Corte 04 17 

Enxada 06 17 

Torre de Observação 03 06 

Goniômetro 00 06 

Rádio Portátil 02 08 

Rádio Fixo 00 01 

Facão 08 36 

Cantil 30 40 

Capacete 19 35 

Óculos 30 35 



 41

EQUIPAMENTOS Existente Necessário 

Máscara c/fltro 02 10 

Máscara simples 00 35 

Botas 21 35 

Meias 00 02 

Cinto 21 35 

Calças 15 35 

Camisas 10 75 

Camisetas 00 75 

Gandolas 06 35 

Pinga fogo 00 02 

Mochilas 00 35 

Binóculos 02 06 

Luvas 15 35 

Garafa térmica 3 litro 00 10 

Lanternas 16 35 

GPS 00 02 

 
b.16) Implantar no PNSG (temporariamente no PIC Fortaleza e posteriormente na 

Fazenda Fortaleza) e PNAS (no Morro Agudo) infra-estrutura para acomodação 
dos equipamentos e equipes durante o período de maior possibilidade de 
ocorrência de fogo (15 de junho ao dia 15 de outubro). 
O detalhamento das infra-estruturas estão nas AEI Morro Agudo e Fortaleza 

b.17) Disponibilizar e divulgar a linha telefônica  para comunicação, dúvidas e 
denúncias nas áreas de entorno, a fim de inserir a comunidade no processo de 
proteção, e, também, de educação contra incêndios florestais; 

b.18) Incorporar todas as informações e ações propostas em um documento 
denominado Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do PNAS 
e PNSG. 

Essas sugestões são fundamentadas sobretudo na análise dos planos pré-existentes 
e na observação de campo, e obviamente não esgotam o seu campo de abrangência. 
O projeto a ser elaborado deve tomá-las como um instrumental dinâmico, 
aperfeiçoável. Devem ser consideradas, antes de tudo, como princípios para um 
planejamento eficaz, e não como fins em si mesmos.  
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