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2 ANÁLISE REGIONAL 
 
 
2.1 DESCRIÇÃO 
Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral abrangem área territorial de três 
municípios: Praia Grande e Jacinto Machado, no estado de Santa Catarina, e Cambará do 
Sul, no Rio Grande do Sul (Figura 2.1-1). 

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

                                                 
1 Unidade Geomorfológica correspondente aos terminais rebaixados em continuidade à Unidade Serra Geral, 
que avançam sobre as áreas da Planície Costeira (Rigo, 2002) 
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que na Planície Costeira. Já a precipitação de neve, restrita às áreas mais elevadas do 
Planalto, ocorre praticamente todos os anos, pelo menos entre 1 e 4 dias ao ano (IBDF, 
1984). 
Os nevoeiros têm sua freqüência razoavelmente distribuída ao longo do ano. Aqueles 
associados à passagem de frentes frias são geralmente mais densos e duradouros, 
cobrindo vastas áreas do Planalto. Já os nevoeiros resultantes da ascensão de massas de 
ar quente e úmido, provenientes do mar, se formam normalmente nas encostas da serra 
com maior freqüência ao entardecer. Tal fato, quando ocorre no interior dos cânions, 
proporciona um fenômeno visual localmente denominado de “viração”, dentre outras 
metáforas regionais utilizadas para sua designação (MONTEIRO, 2002). 
Do ponto de vista hidrográfico, além da grande influência exercida pelo alto índice 
pluviométrico do Planalto dos Campos Gerais, a riqueza e a beleza das águas naturais da 
região são também caracterizadas pela brusca variação topográfica do relevo, onde 
nascentes, córregos e arroios percorrem os paredões das escarpas para desaguar na 
Planície Costeira (DUARTE, 2002).  
Este complexo hídrico ocorre através da transição de escoamento destas zonas muito 
elevadas para zonas baixas percorrendo grandes desníveis de altitude, de onde se formam 
inúmeras cachoeiras e destas tem-se a alimentação de arroios perenes na Planície (ibid). 
As principais regiões hidrográficas são compostas pela Região do Extremo Sul, no estado 
de Santa Catarina, e pelas Regiões Hidrográficas do Litoral e do Guaíba, ambas no Rio 
Grande do Sul (ibid). 
Relacionadas de forma muito peculiar aos fatores físico-ambientais anteriormente 
abordados, notavelmente quanto aos aspectos geomorfológicos e climáticos, as diferentes 
formações vegetacionais existentes na região em que se inserem os Parques Nacionais 
apresentam-se como um mosaico heterogêneo bastante complexo. Este inclui tanto 
formações florestais quanto abertas, apresentando tipologias significativamente distintas nas 
paisagens do Planalto dos Campos Gerais, nas encostas dos “Aparados da Serra” e na 
Planície Costeira. 
No Planalto dos Campos Gerais, a principal formação florestal existente corresponde à 
Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Pinhais ou Floresta de Araucárias, que 
tem a dominância fisionômica do pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia. Espécies típicas 
desta formação vegetal incluem o xaxim Dicksonia selowiana, o pinheiro-bravo Podocarpus 
lambertii, o guaperê Lamanonia speciosa, a casca-d’anta Drimys angustifolia e a canela-
lageana Ocotea pulchella, dentre outras (PERIN, 2002).  
Ao longo das bordas do Planalto e nas encostas abruptas da Serra Geral ocorre outra 
formação florestal, porém com estrutura bastante peculiar e de ocorrência mais restrita. 
Trata-se da “Matinha Nebular” (RAMBO, 1949) ou Floresta Nebular dos Aparados da Serra 
(KLEIN, 1978). É uma formação de regiões de elevadas altitudes e solos rasos, 
apresentando estrutura baixa com árvores tortuosas, freqüentemente cobertas de musgos e 
epífitas. A maior parte de suas espécies componentes também ocorre na Floresta de 
Araucárias, sendo características desta formação em termos de dominância, na região, os 
cambuins Siphoneugenia reitzii e Myrceugenia eusmosa, a gramimunha Weinmannia humilis 
e a casca-d’anta Drimys angustifolia (ibid). 
Fazendo uma suave transição com a Floresta Nebular, localizada nos paredões rochosos 
das escarpas íngremes, principalmente na região dos Parques Nacionais, ocorre a 
Vegetação Rupícola, caracterizada pela expressividade do urtigão Gunnera manicata, do 
cará-mimoso Chusquea mimosa e da bracatinga Mimosa scabrella. Este tipo de vegetação, 
dada a peculiaridade de sua ocorrência quanto à singularidade do ambiente e às condições 
edáficas extremas, tem grande potencial para conter espécies endêmicas ainda 
desconhecidas (PERIN, 2002).  
Dentre as formações vegetais não-florestais do Planalto dos Campos Gerais, encontramos 
amplas áreas de formações campestres em suas distintas tipologias e denominações, 
incluindo-se aí os chamados Campos Secos (RAMBO, 1953), Campos Limpos (Baptista et 
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alli, 1979) ou Savanas Gramíneo-lenhosas, como colocado por Veloso & Goés-Filho 
(1982), com dominância de extensão na região em relação as demais formações 
campestres. Dentre as espécies que compõem esta formação encontramos o capim-caninha 
Andropogon lateralis, como dominante fisionômica, e diversas espécies das famílias 
Poaceae, Asteraceae, Leguminosae e Verbenaceae (ibid).  
Ocupando áreas menores em locais de afloramentos rochosos e nas bordas do Planalto 
encontram-se os Campos Rupestres, cuja composição está intimamente relacionada ao 
caráter edáfico. Esta formação apresenta florística semelhante aos Campos Secos, porém 
com algumas espécies típicas (ibid).  
Da mesma forma, outra formação campestre de caráter edáfico e ocorrência mais limitada 
são os chamados Campos Turfosos ou Turfeiras. Freqüentemente localizadas nas baixadas 
úmidas do Planalto, compostas por densos colchões de Sphagnum spp, (ibid) apresentam, 
em suas formações mais extensas, uma fisionomia herbácea ou arbustiva. São formadas 
pelo acúmulo de matéria orgânica nos horizontes superficiais do solo e apresentam grande 
importância do ponto de vista hidrológico e hidrogeológico, pois funcionam como 
reservatórios de água e como reguladores da vazão das drenagens, auxiliando também no 
conseqüente abastecimento dos aqüíferos subterrâneos (RIGO, 2002). 
Nas encostas dos Aparados da Serra e na Planície Costeira ocorrem diferentes tipologias de 
Floresta Atlântica. Ocupando uma faixa expressiva nas encostas ocorre a Floresta Ombrófila 
Densa ou Floresta Tropical Atlântica (KLEIN, 1978), basicamente em duas tipologias 
distintas, denominadas de Floresta Ombrófila Densa Submontana e Montana. Dominando a 
fisionomia destas tipologias, encontramos espécies como a licurana Hyeronima 
alchorneoides, a bicuíba Viroloa oleifera, o aguaí Chrysofhylum viride, a canela-branca 
Nectandra leucothyrsus e o palmito-jussara Euterpe edulis, dentre outras. Já na Planície 
Costeira, a formação florestal que foi outrora predominante é denominada Floresta 
Ombrófila Densa de Terras Baixas ou Floresta Tropical das planícies quaternárias do sul 
(KLEIN, op cit.), que apresenta como espécies características o jerivá Syagrus 
romanzoffiana, a figueira-da-folha-miúda Ficus organensis e o ipê-amarelo Tabebuia 
umbellata (PERIN, 2002). 
No que diz respeito à fauna, cabe destacar que a referida região, inserida na Província 
Zoogeográfica Guarani, possui grande importância tanto pela significativa diversidade de 
espécies, em conseqüência da grande variação de formações vegetacionais anteriormente 
citadas, quanto pelo fato de constituir um limite natural de distribuição para muitas espécies 
que aí ocorrem. 
O contato das tipologias florestais costeiras com os elementos campestres e florestais do 
Planalto insere a região dos Aparados da Serra numa zona de tensão ecológica, em termos 
biogeográficos. Há, deste modo, uma clara distinção na composição faunística dos grupos 
que ocorrem em cada uma dessas formações (ANTONELLI, 2003). 
A mastofauna tem sua dispersão bastante relacionada aos remanescentes bem 
conservados de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista da região sul do Brasil, 
decaindo em diversidade ao sul da Serra Geral, em direção à fronteira com o Uruguai. 
Embora muitas espécies de mamíferos de grande porte estejam altamente ameaçadas ou 
localmente extintas na região dos Aparados da Serra, a exemplo da onça-pintada Phantera 
onca, da anta Tapirus terrestris e do queixada Tayassu pecari, o complexo de Unidades de 
Conservação aí inserido contribui significativamente para a proteção e ocorrência de outras 
espécies também relevantes para a conservação. Destacam-se neste sentido o veado-
campeiro Ozotocerus bezoarticus e o lobo-guará Chrysocyon brachyurus, ligados a áreas 
campestres, e o puma Puma concolor e o veado-bororó Mazama nana, de hábitos mais 
florestais (ibid). 
Cabe ainda citar dentre a mastofauna de ocorrência regional: o bugio Alouatta fusca; o 
macaco-prego Cebus apella; o cateto Pecari tajacu; o gato-do-mato grande Oncifelis 
geoffroy; o gato-palheiro Oncifelis colocolo; a jaguatirica Leopardus pardalis; o veado-pardo 
Mazama americana; a capivara Hydrochoerus hydrochaeris; o zorrilho Conepatus chinga; e 
a rapousa-do-campo Pseudolapex gimnocercus, dentre inúmeros outros (IBDF, 1984).  
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Com relação à avifauna regional, o complexo ambiental da região propicia a ocorrência 
de elementos típicos de Floresta Ombrófila Densa, principalmente nas porções de baixa e 
média altitude; e no Planalto dos Campos Gerais, elementos típicos da Floresta Ombrófila 
Mista e elementos andino-patagônicos, sendo alguns desses endêmicos da Serra Geral 
(BUZZETTI, 2002). 
Dentre as espécies mais relevantes do ponto de vista da conservação, de ocorrência nas 
formações de Floresta Ombrófila Densa, incluem-se o macuco Tinamus solitarius, o jaó-do-
litoral Crypturellus noctivagus, a jacutinga Pipile jacutinga, e o sabiá-cica Triclaria 
malachitacea. Associado principalmente aos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, 
destaca-se papagaio-charão Amazona pretrei como uma espécie globalmente ameaçada de 
extinção e endêmica da Serra Geral, e espécies típicas como a corujinha-do-sul Otus 
sanctaecatarinae e o grimpeiro Leptasthenura setaria. De ocorrência nas áreas campestres 
da região, cabe citar espécies como: o pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus; o 
junqueiro-de-bico-reto Limnornis rectirostris; a noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis 
dominicana; o pedreiro Cinclodes pabsti; o macuquinho-da-várzea Scytalopus iraiensis e o 
caboclinho-de-barriga-preta Sporophila melanogaster. Estão incluídas dentre as espécies de 
ocorrência campestres, aquelas consideradas relitos andino-patagônicos (ibid). 
Para as aves de rapina cabe salientar a ocorrência do gavião-pega-macaco Spizaetus 
tirannus, da águia-cinzenta Harpyhaliaetus coronatus, do gavião-pato Spizaetus 
melanoleucus e do urubu-rei Sarcoramphus papa (IBDF, 1984). 
A fauna de anfíbios da região em que estão inseridos os Parques Nacionais caracteriza-se, 
de um modo geral, por espécies de distribuição restrita à Floresta Ombrófila Densa, 
espécies de distribuição restrita à Floresta Ombrófila Mista e por espécies de ampla 
distribuição que podem ocorrer em ambas formações florestais (SEGALLA, 2002). 
Dentre as espécies da anurofauna regional mais relevantes para conservação, destacam-se: 
a rã-das-pedras Cycloramphus valae, que ocorre em áreas de Floresta Ombrófila Densa 
Montana e Submontana; o sapo-guarda Elachistocleis erythrogaster, espécie endêmica do 
Rio Grande do Sul; o sapinho-verde Melanophryniscus cambaraensis, espécie endêmica do 
Rio Grande do Sul, ocorrendo nas áreas de campo e em clareiras das bordas da Floresta 
Ombrófila Mista; e a rã-dos-lajeados Thoropa saxatilis, cuja localidade-tipo foi totalmente 
desfigurada pela construção da Rodovia Serra do Rio do Rastro, que liga Bom Jesus a 
Lauro Muller/SC, tendo sido encontrada na estrada que liga Praia Grande a Cambará do 
Sul, fora dos limites do PN da Serra Geral. Esta última espécie foi incluída como vulnerável 
na lista de espécies ameaçadas da fauna do Rio Grande do Sul (ibid).  
Segundo o (IBDF 1984), os ofídios são numerosos, destacando a representatividade da 
família Colubridea, dentre as quais pode-se citar a cobra-cipó Phylodrias patagonensis e a 
cobra-d´água Liophis sp. Além disso, ocorrem, em menor número, espécies como a 
cascavel Crotalus durissus, a urutu Botrhops alternatus, e a cotiara Botrhops cotiara. 
Embora necessite de estudos sistemáticos mais específicos para a região, a riqueza de 
Lacertídeos não parece ser muito expressiva, tendo o teiú Tupinambis sp. como espécie 
mais representativa. 
Outro grupo pouco estudado na região é a ictiofauna. No entanto, o oligotrofismo dos cursos 
d’água e o grande número de cachoeiras e cascatas criam condições singulares para a 
ocorrência e distribuição de exemplares autóctones da ictiofauna, gerando grande potencial 
para possíveis endemismos e espécies ainda desconhecidas. Destaca-se a 
representatividade das famílias Characidae, Loricaridae e Poecillidae (ibid). 
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2.3 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS2 
 
O histórico de ocupação da região em que estão inseridos os Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e Serra Geral apresenta aspectos que pontuam de forma muito peculiar 
as características geográficas e biofísicas locais, particularmente no que se refere às 
unidades ambientais relativas ao Planalto, no nordeste do Rio Grande do Sul, e à parte 
baixa, no extremo sul de Santa Catarina, separados pelas encostas íngremes da Serra 
Geral. É da mesma forma marcante a influência que estes aspectos têm sobre o uso da 
terra e as expressões culturais, observados na região. 
 

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

                                                 
2 Responsável Técnico: Ricardo Martello. Relatório Temático encontra-se em anexo. 
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cabeças entre o rio Uruguai e o oceano, razão pela qual a região passa a ser conhecida 
como “Vacaria do Mar”.  
 
A busca do controle destes rebanhos e da proximidade aos ervais nativos, aliada ao fato da 
autorização dada aos Guaranis para o uso de armas de fogo, fez com que os Jesuítas 
voltassem mais preparados e estabelecessem os Sete Povos das Missões3 no noroeste do 
Rio Grande do Sul. Esta organização estava voltada para a defesa das reduções e escambo 
de mercadorias entre elas. Durante aproximadamente 70 anos, as Missões prosperaram 
chegando a constituir uma população de quase 40.000 pessoas em 1732, o que, de certa 
forma, parece ter representado localmente uma certa ameaça a hegemonia da coroa 
espanhola (ibid). 
 
Fato importante para a região em que se encontram atualmente os Parques Nacionais, 
ocorreu quando parte dos Jesuítas se dirigiu para o nordeste do Rio Grande do Sul, levando 
consigo cerca de 80.000 cabeças de gado da Vacaria do Mar para a região que ficou 
conhecida como Vacaria dos Pinhais (os Campos de Cima da Serra), numa referência à 
grande quantidade de araucárias que entremeavam os campos naturais. Esta transferência 
se deveu dos freqüentes ataques que vinham sofrendo por parte dos espanhóis (KROB, 
1998). 
 
A decadência das Missões iniciou por volta de 1733. Para alguns historiadores, no entanto, 
um dos principais fatos responsáveis por este declínio está relacionado ao Tratado de 
Madrid (1750), através do qual Portugal entregou à Colônia do Sacramento, às margens do 
rio da Prata, à Espanha, em troca da região dos Sete Povos das Missões, onde pretendia 
instalar colonos portugueses. Jesuítas protestaram e os índios se rebelaram, ocorrendo um 
dos maiores genocídios indígenas da história, realizado pela Espanha e Portugal, episódio 
que ficou conhecido como a Guerra Guaranítica. 
  
Na costa catarinense, o surto de colonização européia da região tem sua origem 
consolidada através da penetração lagunense. A incerteza quanto ao local exato da divisa 
primordial dos territórios espanhóis e portugueses, estabelecida pela linha do Tratado de 
Tordesilhas, não impediu, e, ao contrário, parece ter incentivado cada vez mais o objetivo 
luso de avançar para o interior e conter a colonização espanhola. Não tendo forças militares 
para tanto, os portugueses o fizeram por meios pacíficos, ou melhor, aumentando a 
ocupação do território como se de fato lhes pertencesse. Citando aspectos históricos gerais 
da região, SDM (2002) salienta a hábil estratégia de colonização portuguesa, fazendo uso 
das “concessões de terras a determinados cidadãos, os quais reuniam algumas famílias, 
formando assim os vilarejos”. No entanto, de acordo com o IBDF (1984), o principal motivo 
que levou às primeiras concentrações populacionais no Litoral sul foi a descoberta de ouro 
no sopé da Serra, em princípios do Século XVII. 
 
Durante este mesmo período, alguns fatos parecem integrar historicamente o Planalto 
gaúcho e a planície sul catarinense, mesmo que de forma incipiente. Vacaria dos Pinhais, 
ou os Campos de Cima da Serra, passa a ser descoberta pelos “caçadores de couro” 
provenientes de Laguna, que acessam a área através de caminhos que subiam as escarpas 
da Serra. 
 
Em parte, o próprio povoamento do Planalto do Rio Grande do Sul foi sendo feito a partir da 
chegada dos primeiros lagunistas. A presença do gado foi, portanto, o principal atrativo para 
a fixação no solo gaúcho. Embora existisse, por parte do governo colonial, o interesse de 
povoar a terra, e desta forma garantir sua posse, foi principalmente devido a iniciativa 
particular dos que procuraram a região, graças à abundância de gado, que o povoamento se 
tornou possível. RAMBO (1994, p. 310), abordando historicamente a criação de gado, 

                                                 
3 Os Sete Povos estiveram organizados nas Missões denominadas de: São Nicolau, São Luis Gonzaga, São 
Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Francisco Borja e Santo Ângelo Custódeo. 
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salienta que “[...] por tradição e habilidade, os descendentes dos açorianos, em todo 
território da Serra, entregaram-se quase exclusivamente a este ramo de atividade”.  
 
Já a partir do século XVIII, a descoberta de ouro em Minas Gerais passa a influenciar de 
forma considerável praticamente toda a economia colonial, e da mesma forma as 
populações que viviam tanto no Planalto quanto na costa do sul do país. Deste momento em 
diante, a economia sulina liga-se efetivamente ao mercado colonial brasileiro. Ao que 
parece, no Planalto, a simples pilhagem do gado e a agricultura de subsistência que 
suportaram a expansão do império português na região da platina anteriormente, deram 
lugar à exportação do gado e à produção do charque. 
 
Destaca-se neste sentido, a importância que a primeira charqueada4 de caráter comercial, 
ocorrida em Pelotas em 1780, representou para a dependência da economia provinciana em 
relação à pecuária, tornando este um dos principais produtos de exportação do Rio Grande 
do Sul. 
 
A atividade mineradora, que passa a ser o foco econômico do império colonial, demanda 
com urgência suprimentos de animais de corte e tração. O gado muar tornou-se o meio 
básico de transporte interno e o charque passou a alimentar toda a escravaria das áreas de 
produção para exportação. Mesmo que ambos não se constituíssem em produtos 
adequados a uma típica exportação colonial, inseriram-se com regularidade no sistema 
econômico nacional como produtos subsidiários da economia exportadora. 
 
Surge neste período um novo tipo de mercado interno, possibilitando o comércio do gado 
vivo em substituição à prática de se comercializar somente produtos animais, entre os quais 
destacava-se também o couro.  
 
O grande impulso econômico e social é refletido em toda a região, tanto no Planalto quanto 
na parte baixa. Caminhos foram abertos cortando o vale do Araranguá em direção à Serra 
Geral e daí aos campos de Curitiba (abertura da estrada Conventos/Curitiba), sempre por 
via terrestre, até chegar às feiras de Sorocaba e São Paulo e, a partir daí, às minerações de 
Minas Gerais, onde enormes quantidades de muares, eqüinos e gadaria em geral eram 
comercializados. Insere-se neste período uma figura de grande importância não só para os 
aspectos histórico-culturais desta região como para a socioeconomia da colônia como um 
todo: o tropeiro, que passou a ser o principal, senão o único, abastecedor do mercado das 
Minas Gerais, passando a ligar e unir áreas tão distintas e distantes na formação do Brasil. 
 
Segundo o IBDF (1984, p. 70), as grandes distâncias existentes entre as fontes de produção 
e os compradores “gerou a criação de vários `pousos’ ou `invernadas’, que serviam de 
postos de descanso, [...] base para concentração populacional, que posteriormente se 
transformaram em cidades”. 
 
No Litoral, a mudança da rota comercial com a mineração traz um êxodo significativo de 
famílias lagunenses para a costa do extremo sul catarinense, que passam a requerer 
pedaços de terras, as sesmarias5. 
 
A ocupação do Litoral influencia de modo significativo o comércio, particularmente 
relacionado à agricultura e à indústria canavieira. Uma atividade de grande importância para 
a região foi a cultura da mandioca, fazendo surgir engenhos de produção de farinha. A partir 
do século XVIII, destaca-se localmente a exportação de farinha de mandioca, açúcar, 
aguardente, feijão, milho e banha. 

                                                 
4 Designa-se como charqueada o local onde os bois são abatidos e se procede ao preparo do charque. 
5 “As sesmarias são requeridas junto ao governo que são concedidas em 1732, formando-se subitamente, de um 
momento para o outro, o regime de propriedade. A partir deste momento as invernadas começam a ceder lugar 
as estâncias, mais bem cuidadas, que eram utilizadas como repastagem, com pequenas plantações. (SDM, 
2002)”. 
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Em meados do século XVIII, havia iniciado, a política de incentivo à colonização do sul do 
país por famílias provenientes da Europa. Então a partir de 1740, chegou à região do Rio 
Grande do Sul o primeiro grupo organizado de povoadores açorianos, que tinham apoio 
oficial do governo para ocuparem a grande área onde se situavam anteriormente as 
Missões. As dificuldades de transporte fizeram com que se instalassem onde é hoje Porto 
Alegre, os campos da Viamão, assim como nas duas margens da Lagoa dos Patos e na 
costa do extremo sul, até a fronteira uruguaia. 
 
Na costa, a partir da chegada dos primeiros açorianos na Ilha de Santa Catarina, houve 
subseqüentemente a ocupação de grande parte do Litoral catarinense. De acordo com 
(IBDF 1984, p. 71), 

A principal atividade econômica desenvolvida inicialmente foi a pesca, e a 
ocupação do território foi caracterizada pela concentração populacional, ao 
invés da procura por grandes extensões de terra. Enquanto que em Santa 
Catarina as culturas a que os colonos mais se dedicavam foram mandioca, 
arroz, e cana-de-açúcar, no Rio Grande do Sul os maiores cultivos foram 
os da mandioca, linho e principalmente o trigo, que era plantado em terras 
de campo. 

A ocupação humana na região, no início do século XIX, já refletia uma relação explícita com 
as distintas características geográficas e biofísicas do Planalto gaúcho e da planície sul 
catarinense. 
 
No Planalto meridional, a ocupação populacional estava dispersa nas áreas abertas, 
limítrofes a vegetação, correspondendo às terras utilizadas como fazendas de gado. Estas 
áreas também são originadas da política de sesmarias, iniciada por volta de 1732, 
consistindo na doação de áreas equivalentes a 13.068 ha. Segundo Krob (1998, p. 7): 

Só no ano de 1814 foram concedidas 336 sesmarias. Sesmeiros 
construíam capelas aos santos devotos, o que atraía moradores, 
propiciando a delimitação territorial de jurisdição eclesiástica para o 
estabelecimento de uma freguesia. Condição esta, por exemplo, foi dada 
aos povoados de Vacaria (1768) e de Cima da Serra (São Francisco de 
Paula). 

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

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

Fruto da miscigenação entre os habitantes originais, os Guarani, e os 
colonizadores espanhóis e portugueses, os gaúchos constituem o grupo 
pastoral de cavaleiros e trabalhadores rurais vinculados à pecuária 
extensiva da região do pampa, vivendo no local onde trabalham, grandes 
estâncias voltadas para a produção de gado de corte e de lã. (DIEGUES & 
ARRUDA, 2001, p. 46).  

Darcy Ribeiro (apud, ibid) descreve os gaúchos tradicionais como uniformizados 
culturalmente pelas atividades pastoris, bem como pela unidade de língua, costumes e usos 
comuns. Neste sentido, Barbosa (apud  IBDF, 1984, 119) aborda a indumentária típica do 
gaúcho, consistindo de “chiripá flutuante; bota de garrão de vaca ou potro; chapéu de abas 
largas preso por barbicacho; lenço colorado, folgadamente amarrado ao pescoço; adaga 
pendente à esquerda; faca atravessada na guaiaca ou no atirador; bombachas e grandes 
esporas”. Embora haja alguma diferenciação nas vestimentas típicas destinadas às lidas no 
campo e às datas festivas, ambas são ainda hoje utilizadas com certa freqüência na região 
do Planalto que circunda os Parques Nacionais, tanto em áreas rurais quanto urbanas.  
 
Principalmente no século passado, os processos históricos relacionados ao 
desenvolvimento da pecuária extensiva geraram uma divisão social, onde, de um lado, 
existe o estancieiro ou grande proprietário de terra, com sua casa confortável, e de outro o 
peão-gaúcho, que mora em casas mais rústicas e toma conta do gado e das lidas do campo 
em geral. Estes últimos se transformaram então em reserva de mão-de-obra, na qual o 
estancieiro recruta os homens quando necessita bater os campos, esticar um aramado ou 
nas épocas de tosquia, como nos informa Darcy Ribeiro (apud  Diegues & Arruda, 2001). 
 
Em trabalho recente realizado na região dos Campos de Cima da Serra, entorno destas 
Unidades de Conservação, técnicos do Projeto Curicaca6 identificaram comunidades 
tradicionais caracterizadas pelo amplo conhecimento do ciclo temporal, o qual rege suas 
atividades diárias e anuais, pelas relações de parentesco e compadrio e suprimento das 
necessidades básicas a partir de recursos da própria propriedade, com pouca participação 
no comércio local, dentre outras características. Segundo Krob (1998, p.15), 

Estas comunidades destacam-se por terem suas atividades muito 
diretamente ligadas aos trabalhos manuais, produzindo artesanato em lã 
de ovelha, o cedém, o crochê, o tricô, o bordado em ponto cruz e a costura 
de favos em bombachas. Estas atividades envolvem variação de matérias-
primas, processo da produção de um artigo e produto final. 

O artesanato tradicional em lã de ovelha é ainda praticado por famílias residentes em 
localidades do município de Cambará do Sul, como Morro Agudo e Morro Grande, e, apesar 
da produção ainda incipiente, constitui uma potencial alternativa de desenvolvimento para as 
comunidades, fortalecendo a identidade cultural local. O processo de produção e os tipos de 

                                                 
6 Projeto de desenvolvimento sustentável para a região dos Campos de Cima da Serra, município de Cambará 
do Sul, com referência especial para o entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral. 
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produtos confeccionados a partir dele refletem esta identidade de maneira bastante 
característica, incluindo a divisão de tarefas na mão-de-obra familiar e a produção de 
indumentária e artigos utilitários típicos. De acordo com Krob (ibid, p. 16). 

O processo todo consta de: compra da matéria-prima (se não tem criação 
de ovelhas), lavagem e secagem da lã, abertura e cardagem, 
transformação em fio de espessuras variadas (que pode ser feito em fuso 
ou em roca) e meada. A partir da meada é que o fio será tecido no tear, 
com agulhas de crochê ou tricô.[...] Os produtos obtidos são para uso 
doméstico e pessoal como: o acolchoado, o cobertor de lã, o tapete, os 
lustradores de assoalho. O poncho, o blusão, as meias, os gorros. Para as 
lidas campeiras: os bacheros, as badanas e cochonilhos. 

Uma prática campeira típica da região que circunda os referidos Parques é o pixuru ou 
mutirão, e consiste na ajuda mútua entre vizinhos e parentes para a realização de alguma 
atividade em que a mão-de-obra familiar torna-se insuficiente (ibid).  
 
Além das atividades campeiras, destacam-se dentre os aspectos culturais desta região do 
Planalto gaúcho, particularmente do município de Cambará do Sul e adjacências, as festas 
religiosas, as serenatas, as festas no clube, as manifestações nativistas e a tradicional festa 
do mel. 
 
A importância das festas religiosas para a identidade da população local remonta ao próprio 
período inicial de ocupação e povoamento europeu da região. Dentre os santos 
homenageados, destaca-se o padroeiro do município de Cambará do Sul, São José, cujas 
procissões eram realizadas na rua principal, com os homens alinhando-se de um lado e as 
mulheres de outro. Na primeira metade do século passado, era também realizada 
homenagem à Nossa Senhora do Rosário, comemorada principalmente por pessoas de 
origem negra. Além disto, são também homenageados São Cristóvão e Nossa Senhora do 
Caravagio, esta última no mês de maio (ibid). 
 
Outras festividades da região estão ligadas às próprias atividades nativistas, refletindo a 
forte ligação existente entre o homem, o gado e a terra. Desse modo, além dos Torneios de 
Laço, realizados de dezembro a maio, os Centros de Tradições Gaúchas (CTG´s) da região 
organizam rodeios movimentando um considerável número de pessoas de diferentes 
municípios. Em Cambará do Sul são realizados rodeios pelos CTG´s Peão da Estância, Baio 
Ruano e 29 de Setembro, respectivamente nos meses de janeiro, fevereiro e março. 
 
O clube municipal de Cambará do Sul, embora seja atualmente utilizado para a realização 
de diversos tipos de eventos, fora outrora destinado principalmente a festas para 
congregação de pecuaristas e proprietários de terras da região, constituindo além de 
ocasiões de lazer para as famílias e oportunidades importantes para tratamento de negócios 
e discussões políticas. Krob (ibid, p.14) salienta que estes “bailes eram preparados com 
antecedência, pois os convidados e os músicos vinham de longe (São Francisco de Paula, 
Bom Jesus, Praia Grande) e as vias de acesso eram bastante precárias”. Destaca-se ainda 
no município a tradicional Festa do Mel, em abril, cuja produção deu ao município o título de 
“Capital do Mel”; a Semana Farroupilha em setembro; as cavalgadas; e o Sarau de Prendas; 
dentre outros eventos típicos regionais. 
 
As serenatas constituem uma atividade cultural proveniente principalmente das zonas rurais. 
A casa onde se realizava a festa fornecia os animais que serviriam de alimento aos 
convidados, sendo que os organizadores marcavam o horário e chamavam os músicos sem 
que o anfitrião da festa soubesse. 
 
Em termos paisagísticos, um aspecto marcante comumente observado no interior e entorno 
dos Parques Nacionais, conseqüência também do desenvolvimento da pecuária extensiva, 
se refere as “taipas” construídas principalmente em fins do século XIX e início do século XX. 
Buscando maior controle sobre a área de circulação do gado solto no Planalto, e uma maior 
eficácia na complementação alimentar dos rebanhos, os grandes proprietários rurais 
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iniciaram o cercamento de grandes extensões de campo construindo muros baixos 
feitos de pedras, material abundante na região (ibid).  
 
Outro aspecto cultural que chama a atenção na região em que se inserem os Parques diz 
respeito ao patrimônio arquitetônico, conseqüência da imigração de colonos alemães em 
meados do século XIX. De acordo com IBDF (1984), esta tipologia arquitetônica se 
adaptava intrinsecamente às condições climáticas locais, utilizando a madeira, antes 
abundante na região, como principal material para construção. Em tempos recentes estes 
referenciais estão desaparecendo gradualmente da região, devido principalmente à 
dificuldade para obtenção de madeira, à falta de mão-de-obra especializada, e à utilização 
de novos materiais construtivos, além da própria modificação de valores individuais ou 
coletivos. Para o IBDF (ibid), as reformas ou construções recentes que não mais utilizam os 
referenciais adotados originariamente estão gerando tipologias desvinculadas das 
características regionais, principalmente com o uso de tijolo, amianto e grades de ferro em 
substituição à madeira, particularmente nos centros urbanos.  
 
No extremo sul catarinense, a diversidade de aspectos culturais é o resultado das diferentes 
correntes migratórias, responsáveis pelo povoamento e colonização da região do entorno 
destas Unidades de Conservação. Se por um lado, a miscigenação de raças não 
proporcionou a formação de uma identidade cultural marcante, como é observado no 
Planalto com os gaúchos, por outro, não parece ter preservado de forma significativa todos 
os valores da diversificada herança cultural de seus colonizadores.  
 
É importante ressaltar que, segundo a SDM (2002), os “primeiros colonizadores da região 
foram: o luso-brasileiro, vicentista e o açoriano que ocuparam a faixa litorânea”. Houve 
posteriormente, no século XIX, uma ampla influência de afluxo migratório do elemento 
italiano e, em menor escala, do germânico, do polonês e de outras etnias. 
 
Fato curioso sobre a diversidade étnica desta região da planície está relacionada à história 
da localidade de Pedras Brancas ou Comunidade São Roque, no município de Praia 
Grande. Em comunicação pessoal, Gilberto Ronsani salientou a dificuldade de obter 
registros histórico-culturais desta localidade, que constituiu outrora um local de refúgio para 
escravos rebelados, uma “quilombada”. Mais do que isto, Ronsani coloca que esta 
localidade serviu também de abrigo para fugitivos e criminosos procurados, que 
encontravam ali condições suficientes de proteção e subsistência. Deste modo, há 
historicamente um receio por parte das gerações descendentes destes primeiros moradores 
em guardar registros pessoais e dados familiares que poderiam servir para o resgate deste 
rico patrimônio histórico-cultural. Encontram-se ainda, no entanto, alguns moradores com 
traços típicos de origem negra, que se dizem descendentes de antigos escravos refugiados.  
 
Atualmente, a maior parte da composição étnica das populações desta região, 
principalmente nos municípios de Praia Grande e Jacinto Machado, é formada por 
descendentes de lusos. 
 
Os colonizadores portugueses repetiram, inicialmente, a prática de ocupação observada em 
quase toda costa brasileira, caracterizada pela concentração populacional em pequenas 
extensões de terra. Isolados de ciclos econômicos, sem ter um destino específico para os 
excedentes eventualmente produzidos. Parece ter ocorrido de início uma quase 
subsistência, quebrada apenas pelas trocas que ocorriam quando da passagem de tropas 
ou da necessidade de abastecimento dos poucos e pequenos núcleos populacionais 
existentes. 
 
Da mesma forma que no Planalto, havia nesta região em tempos passados a prática do 
pixuru, onde o dono da lavoura convidava antecipadamente os vizinhos para trabalharem 
juntos durante um ou mais dias. Segundo Ronsani (1999, p. 57), nesta “troca de serviços, 
trabalhavam durante o dia e o alimento era levado na própria lavoura [...] Dançavam todas 
as noites ao som de gaita de boca, sanfona ou violão”. 
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A influência da colonização portuguesa/açoriana sobre os aspectos culturais nos municípios 
de Praia Grande e Jacinto Machado pode ser observada não só no patrimônio arquitetônico 
predominante, como também nas próprias festividades típicas regionais. Segundo o IBDF 
(1984, p.121), “os festejos populares estão fortemente ligados ao caráter religioso, 
comemorando-se com grandes festas o dia dedicado ao padroeiro, quando são realizadas 
procissões e a cidade é decorada para tal fim”. 
 
Elementos referenciais, tanto para a população urbana quanto rural, segundo o IBDF (op. 
cit), incluem também as festas juninas, novenas, Tríduos de Reis, Boi-de-mamão e Pau-de-
fita. Da mesma forma, o “Negrinho do Pastoreio” é comemorado com bailes e festas 
campestres, onde se resgatam através da dança e música os costumes e tradições locais. 
 
Em Praia Grande, o artesanato local, originariamente produzido a partir de folhas de 
bananeira, taquaras, palhas de milho e tear, está aparentemente sendo resgatado, ainda 
que de maneira incipiente. Antigamente, a palha de milho e a taquara eram utilizadas para a 
produção de cestos, peneiras e balaios, enquanto que com a palha de butiá e de bananeira 
se fabricavam chapéus. O entalhe em madeira e pedra é outra prática artesanal atualmente 
realizada no município. Dentre outros produtos artesanais confeccionados, incluem-se: o 
crochê, o tricô e os bordados. É importante ressaltar que iniciativas por parte de instituições 
como o Centro Profissionalizante de Aproveitamento da Criança e do Adolescente7 
(CEPROACA) e o Clube de Mães, assim como o Projeto Índios Coroados, vêm buscando 
resgatar as raízes locais através do artesanato.  
 
Particularmente no município de Praia Grande, se incluem também nas manifestações 
populares alguns eventos de tradição gaúcha, como apresentações folclóricas e torneios 
típicos, tendo no CTG Porteira do Faxinal, seu principal centro dinamizador.  
 
Na região de entorno dos Parques Nacionais, o elemento cultural italiano é mais marcante 
principalmente nas localidades do município de Jacinto Machado. No entanto, sua influência 
é notavelmente perceptível no que diz respeito aos aspectos de desenvolvimento econômico 
ocorridos no seu processo de formação histórica. Segundo publicação do Pe. Herval 
Fontanella, sobre o município, “antes da migração ítalo-brasileira, pouco ou nada existia 
aqui. Havia olaria, engenhos de farinha, e de açúcar, de erva-mate e botequins. A partir de 
1923, começou a desenvolver-se. Surgiram escolas, igrejas, estradas, comércio e alguma 
indústria”. 
 
Outros aspectos culturais de origem italiana no município de Jacinto Machado parecem 
estar ligados à culinária típica, sendo na maioria das vezes associada à produção artesanal 
do vinho. 
 
Um aspecto que merece menção final no escopo desta abordagem está relacionado à 
importância que a herança histórico-cultural dos tropeiros representa para as populações 
tanto da planície sul catarinense quanto do Planalto gaúcho. A figura do tropeiro não foi 
responsável tão somente pela ligação comercial e conseqüente influência na ocupação 
destas regiões, como também pela própria integração cultural, fato este que faz com que 
seja lembrado e mencionado com freqüência e orgulho pelos moradores mais antigos do 
Planalto e da planície no entorno dos Parques Nacionais. 
 
Neste sentido, sobre os tropeiros do passado, vale a pena destacar que existiam na época 
tropeiros de carga, gado, ou mesmo porcos fazendo a ligação serra-litoral. Segundo 
Ronsani (1999, p.61), na organização da tropa, 

                                                 
7 O Centro Profissionalizante de Aproveitamento da Criança e do Adolescente – CEPROACA - oferece 
disciplinas extracurriculares, cursos profissionalizantes e auxílio a crianças com dificuldade de aprendizado no 
município de Praia Grande. 
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a égua madrinheira ia na frente com o gineteiro guiando a tropa, esta 
levava um cincerro no pescoço badalando onde todas a seguiam. Um outro 
animal levava a bruaca ou o cargueiro da comida, onde o charque não 
faltava. A proteção da carga ou seja da bruaca, cesto ou cargueiro era o 
ligal de couro de gado, o melhor era de couro de porco grande, dobrado. 
Dormia-se sobre os pelegos onde era possível. [...] .Pousava-se sobre uma 
árvore ou em uma revessa quando havia. Cobria-se com ponche de lã ou a 
capa cruzeira abrigados pelo cizal. [...] Quando se fazia passeio ou viajava 
com mulher então carregava-se o cargueiro de canastra, mascate também 
usava tropas de canastra.  

 
Atualmente, o patrimônio paisagístico das escarpas da Serra Geral, notavelmente 
representado pelos famosos cânions da região, se constitui no principal atrativo turístico dos 
Parques Nacionais. Este atrativo, localizado na encosta, constitui-se exatamente na unidade 
ambiental situada entre o Planalto riograndense e a planície sul catarinense, estando assim 
entre os dois complexos culturais anteriormente referenciados. 
 
A imponência da Serra parece exercer um fascínio muito grande tanto nos visitantes quanto 
nas populações autóctones, fascínio talvez refletido durante todo o período histórico das 
regiões situadas ao longo da Serra Geral. Dentre algumas das dualidades geradas por este 
sentimento, cabem destacar o obstáculo e a transposição, a separação e a ligação. 
 
Historicamente, a transposição da Serra e a ligação entre Planalto e planície fora realizada 
por grupos indígenas, colonizadores europeus, tropeiros, comerciantes em geral e, mais 
recentemente, pelos adeptos de diversos tipos de esportes de aventura ou atividades 
ecoturísticas, que continuam a manter a ligação entre os dois ambientes. 
 
Espera-se que a exuberância do patrimônio natural venha a se constituir, no presente e 
futuro, em um elemento agregador, que combine a diversidade natural à cultural, devendo-
se orientar esforços para que os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral 
potencializem e valorizem os elementos históricos e culturais do seu entorno e garantindo-
se a manutenção tanto do ambiente natural como do sócio-cultural. 
 
Agregar valor ao potencial atrativo das Unidades de Conservação, no ato de preservar e 
recuperar seu patrimônio natural, histórico e cultural, poderá dotar de dupla significância o 
ato de receber. Uma delas é a de maximizar a vocação turística, e a outra, como 
conseqüência desta, é a de proporcionar a sustentabilidade para tal vocação. Procede-se, 
deste modo, a uma reciprocidade saudável entre os imperativos de preservar e receber. 
 
 
2.4  USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES8 
 

2.4.1 Estrutura fundiária 
 
O estabelecimento de uma Zona de Amortecimento efetiva pode ser dificultado pelas 
características de sua situação fundiária, onde tanto a grande fragmentação da área em 
pequenas propriedades como a concentração em grandes latifúndios possuem 
características específicas que devem ser bem trabalhadas.  
 
Os dados apresentados na tabela 2.4-1 demonstram que o tamanho das propriedades em 
Jacinto Machado e Praia Grande é menor do que em Cambará do Sul. Cerca de 71% das 
propriedades de Jacinto Machado têm entre 5 e 50 ha, percentual que chega a 75% em 

                                                 
8 Responsável Técnico: Ricardo Martello. Relatório Temático encontra-se em anexo. 
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Praia Grande e apenas 31% em Cambará do Sul. No município gaúcho, com maior 
proporção de propriedades maiores, cerca de 53% delas possuem área superior a 50 ha.  
 
Embora Cambará do Sul, em relação aos outros dois municípios, possua a maior área 
dedicada à agricultura, ela apresenta o menor número de propriedades, totalizando 664, 
com uma média de 176 ha. Jacinto Machado e Praia Grande possuem, respectivamente, 
1.597 e 704 propriedades rurais cada e a mesma média, 17 há, por propriedade. 
 
 
Tabela 2.4-1:  Número de propriedades agrícolas por grupo de área 

 Propriedades  %  Propriedades % Propriedades % Propriedades  % 

Menos de 1 ha 
                     58  4% 11                   2% 15                  2% 84                      3% 

1 a menos de 2 ha 
                     47  3% 18                   3% 40                 6% 105                    4% 

2 a menos de 5 ha 
                   213  13% 101                 14% 42                  6% 356                    12% 

5 a menos de 10 ha 
                   311  19% 156                 22% 28                  4% 495                    17% 

10 a menos de 20 ha 
                   430  27% 222                 32% 66                  10% 718                    24% 

20 a menos de 50 ha 
                   406  25% 148                 21% 112                17% 666                    22% 

50 a menos de 100  
ha 

                   116  7% 37                   5% 95                  14% 248                   8% 
100 a menos de 200  
ha 

                     13  1% 8                     1% 106                16% 127                    4% 
200 a menos de 500  
ha 

                       3  0% 2                     0% 109                16% 114                    4% 
500 a menos de  
1.000 ha 

                     -    0% -                  0% 27                  4% 27                      1% 
1.000 a menos de  
2.000 ha 

                     -    0% 1                     0% 16                  2% 17                      1% 
2.000 a menos de  
5.000 ha 

                     -    0% -                  0% 5                    1% 5                        0% 
5.000 a menos de  
10.000 ha 

                     -    0% -                  0% 3                    0% 3                        0% 
10.000 a menos de  
100.000 ha 

                     -    0% -                 0% -                 0% -                     0% 
100.000 ha e mais 

                     -    0% -                  0% -                 0% -                     0% 
sem declaração 

-                      0% -                  0% -                 0% -                     0% 

total 1.597                  100% 704                 100% 664                100% 2.965                 100% 
área total das  
propriedades  
(hectares) 
media de hectares  
por propriedade 17 17 176 52 

Grupos de área total 

Numero de propriedades agricolas por grupo de área

26.831,03                           12.209,31                       116.564,91                    155.607,25                        

Jacinto Machado Praia Grande Cambará do Sul Total 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996 
 
A grande maioria das terras são cultivadas pelos proprietários, sendo que nos três 
municípios o nível de utilização de terras próprias ficou entre 75% e 80%, conforme 
demonstrado na tabela 2.4-2. Entre 10% e 15% delas são arrendadas, sendo esta prática 
mais comum em Cambará do Sul. A utilização em parceria ocorre com maior freqüência nos 
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municípios catarinenses, enquanto que uma pequena parte da terra de cada município, 
entre 3% e 7%,são áreas ocupadas irregularmente. 
 
Tabela 2.4-2 : Condição legal das propriedades rurais 

Total

hectares % hectares % hectares % hectares

Terras próprias 20.573,04 76,7% 9.334,68 76,5% 92.175,96 79,1% 122.085,21

Terras arrendadas 
2.919,27 10,9% 1.560,22 12,8% 17.662,25 15,1% 22.141,98

Terras em parceria 
1.531,45 5,7% 906,55 7,4% 86,00 0,1% 2.524,13

Terras ocupadas 1.807,27 6,7% 407,86 3,3% 6.640,70 5,7% 8.855,93
Total 26.831,03 100,0% 12.209,31 100,0% 116.564,91 100,0% 155.607,25

Condição legal das  
terras 

Condição legal das propriedades rurais

Jacinto Machado Praia Grande Cambara do Sul 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996 
 
A forma como a terra é utilizada, e os cultivos praticados nas propriedades varia para cada 
um dos três municípios, de acordo com a vocação dos mesmos (Tabela 2.4-3). Em Jacinto 
Machado, o principal uso da terra é para as culturas temporárias, principalmente o arroz, o 
fumo e o milho, seguido das áreas de pastagem natural e das culturas permanentes, 
basicamente a banana. Este município é o que apresenta a menor porcentagem de matas e 
florestas naturais, com 14,4% de sua área e cerca de 9% de terras inaproveitáveis. Praia 
Grande é o que apresenta a maior proporção de área dedicada às lavouras temporárias, 
ocupando praticamente um terço de suas terras. Em seguida vem as pastagens naturais e 
as matas e florestas naturais. Em Cambará do Sul, mais de 46% das terras são de 
pastagem natural. O município gaúcho tem a maior proporção de matas e florestas naturais, 
mais de 30% da área, sendo que outros 15% da cobertura das terras é formado por 
silvicultura. É praticamente insignificante a área dedicada às lavouras, sejam elas 
permanentes ou temporárias.  
 
Tabela 2.4-3: Utilização das propriedades rurais 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996. 
 
Na análise mais detalhada das atividades econômicas que fazem uso da terra, de acordo 
com o tamanho da propriedade, vemos que em Jacinto Machado 38,6% das propriedades 
agrícolas têm entre 20 e 50 ha, sendo que 81,6% têm entre 10 e 100 ha. A tabela 2.4-4 
demonstra que as atividades têm maior ocorrência justamente nas propriedades entre 20 e 
50 ha (destaque em amarelo, na tabela, para o tamanho de propriedade mais comum para 
cada grupo de atividade). A característica predominante no município é a de ter pequenas a 
médias propriedades onde a agricultura familiar predomina. A principal atividade econômica 
que faz uso da terra é a agricultura, com pouco mais de 50% das terras dedicadas ao cultivo 
de lavouras temporárias e um terço delas dedicadas às lavouras permanentes. 
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Tabela 2.4-4: Atividades econômicas de Jacinto Machado por grupo de área 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996. 
 
De forma parecida, em Praia Grande as propriedades de pequeno e médio porte 
predominam sendo quase 30% das terras em propriedades de 20 a 50 ha e 
aproximadamente dois terços das terras em propriedades entre 10 e 100 ha (Tabela 2.4-5). 
As lavouras, sejam as mesmas temporárias ou permanentes, ocorrem com maior freqüência 
nas propriedades entre 20 e 50 ha. Vale destacar também que há uma propriedade de 1.000 
ha dedicada à pecuária no município, segunda atividade econômica que mais ocupa área, 
com um quarto das terras. A maior ocorrência é a de lavouras temporárias, com 46,3% das 
terras. A agricultura familiar prevalece também neste município, como também as atividades 
que fazem uso mais intensivo da terra. 
 
Tabela 2.4-5: Atividades econômicas de Praia Grande por grupo de área 

 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996. 
 
Em Cambará do Sul, as atividades econômicas predominantes, bem como o tamanho das 
propriedades onde as mesmas são praticadas, difere bastante dos municípios catarinenses. 
Na tabela 2.4-6, vemos que as propriedades de maior área ocorrem com maior freqüência, 
sendo que 23% têm entre 200 e 500 ha, 58% têm entre 500 e 10.000 ha e apenas 19% tem 
área inferior a 200 ha. O predomínio do uso de área para a pecuária é grande, com mais de 
80% das terras dedicadas à pastagem. Com 17% das terras, a silvicultura é a outra 
atividade econômica de expressão no município, sendo as demais atividades econômicas 
de pouca importância no que se refere ao uso da terra. Em Cambará do Sul, as 
propriedades de agricultura extensiva e comercial predominam, com menor diversidade de 
atividades econômicas. 

Total

hectares % hectares % hectares % hectares

Lavouras  
permanentes 4.180,90 15,6% 641,09 5,3% 0,00 0,0% 4.822,20
Lavouras  
temporárias 8.034,23 29,9% 4.021,01 32,9% 788,24 0,7% 12.844,11
Lavouras  
temporárias em  
descanso 620,28 2,3% 186,50 1,5% 2.563,00 2,2% 3.369,82

Pastagens naturais 
4.483,44 16,7% 2.858,86 23,4% 54.577,65 46,8% 61.920,36

Pastagens plantadas 
1.272,80 4,7% 626,95 5,1% 256,50 0,2% 2.156,34

Matas e florestas  
naturais 3.851,45 14,4% 2.216,15 18,2% 36.650,01 31,4% 42.717,93
Matas e florestas  
artificiais 1.460,30 5,4% 395,42 3,2% 17.051,05 14,6% 18.906,86
Terras produtivas  
não utilizadas 516,95 1,9% 412,38 3,4% 643,51 0,6% 1.572,89
Terras  
inaproveitáveis 2.410,68 9,0% 850,95 7,0% 4.034,95 3,5% 7.296,74

Total 26.831,03 100,0% 12.209,31 100,0% 116.564,91 100,0% 155.607,25

Utilização das terras 
Utilização das propriedades rurais

Jacinto Machado Praia Grande Cambara do Sul 
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Tabela 2.4-6: Atividades econômicas de Cambará do Sul por grupo de área 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário –1996. 
 
 

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

2.4.2.1 Principais culturas temporárias e permanentes 
O município de Jacinto Machado é, dos três, o que mais desenvolve a prática agrícola, seja 
em termos da produção, do valor desta e da área plantada das culturas. Em seguida vem 
Praia Grande, já numa escala bem mais modesta, e depois Cambará do Sul, de forma ainda 
menos significativa.  
 
A principal cultura agrícola da área de entorno dos Parques Nacionais é o arroz, com uma 
produção que chegou quase a 48.000 t em 2000. A banana também teve produção 
significativa, com mais de 2 milhões de cachos produzidos. De grande expressão também 
são as culturas do milho, da mandioca, da batata e do fumo (Tabela 2.4-7). 
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Tabela 2.4-7: Produção agrícola por cultura (em toneladas) 

CULTURA Jacinto 
Machado Praia Grande Cambará do 

Sul TOTAL 

Arroz 32.700 15.264 - 47.964 
Feijão 186 103 99 388 
Fumo 1.005 357 - 1.362 
Mandioca 2.250 2.700 - 4.950 
Milho 5.800 1.480 1.170 8.450 
Batata - - 4.000 4.000 
Alho - - 315 315 
Maçã* - - 16.000 16.000 
Banana** 2.082 210 - 2.292 
Maracujá* 5.000 1.500 - 6.500 
Fonte: IBGE, 2000 * em milhares de frutos 
 ** em milhares de cachos    
   
A produção agrícola gerou riquezas da ordem de R$ 23.729.000,00 nos três municípios de 
entorno dos Parques Nacionais no ano de 2000, considerando-se apenas as principais 
culturas (Tabela 2.4-8). O arroz foi a mais rentável delas, com quase doze milhões de reais, 
seguido pela banana (mais de quatro milhões e meio de reais) e o fumo (mais de dois 
milhões e meio de reais). Estas três culturas ocorrem exclusivamente na Planície Costeira, 
sendo a batata (oitocentos e vinte mil reais), a maçã (seiscentos e setenta e sete mil reais) e 
o alho (seiscentos e trinta mil reais) as principais culturas agrícolas do Planalto.  
 
Tabela 2.4-8: Valor da produção das principais culturas (em milhares de Reais) 

CULTURA 
Jacinto 

Machado 
Praia 

Grande 
Cambará do 

Sul TOTAL 
Arroz 8.012 3.740 - 11.752 
Feijão 68 38 91 197 
Fumo 1.980 703 - 2.683 
Mandioca 169 203 - 372 
Milho 966 247 171 1.384 
Batata - - 820 820 
Alho - - 630 630 
Maçã - - 677 677 
Banana 4.164 420 - 4.584 
Maracujá 540 90 - 630 
TOTAL 15.899 5.441 2.389 23.729 
Fonte: IBGE, 2000 
 
Em termos de área plantada, os campos inundados de arroz predominam na paisagem 
agrícola apesar de estarem presentes apenas na planície litorânea. Os bananais também 
são presença constante na paisagem e ocorrem principalmente nas áreas de encosta, 
inclusive, junto ao limite dos Parques Nacionais. O milho é outra cultura que faz uso 
extensivo de áreas, tanto na planície como no Planalto. No entanto, é importante ressaltar 
que em muitos locais este divide espaço com a cultura do fumo, sendo que, após a colheita 
do fumo, o milho é semeado nos mesmos campos, possibilitando dois plantios num mesmo 
ano (Tabela 2.4-9).  
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Tabela 2.4-9: Área Plantada das Principais Culturas (em ha) 

CULTURA 
Jacinto 

Machado Praia Grande Cambará do Sul TOTAL 
Arroz 5.450 2.650 - 8.100 
Feijão 170 110 110 390 
Fumo 494 176 - 670 

Mandioca 150 180 - 330 
Milho 1.850 450 650 2.950 
Batata - - 200 200 
Alho - - 45 45 
Maçã - - 105 105 

Banana 3.740 350 - 4.090 
Maracujá 150 25 - 175 
TOTAL 12.004 3.941 1.110 17.055 

Fonte: IBGE, 2000 
 
O apoio à agricultura é feito através dos respectivos órgãos estaduais, no caso a EPAGRI 
em Santa Catarina e a EMATER no Rio Grande do Sul. Além do apoio técnico, estes órgãos 
têm programas de estímulo a certas culturas e outros que visam a melhora do rendimento 
de certas atividades. 
 

2.4.2.2 Culturas temporárias 
 
a) Arroz 
 
O estado de Santa Catarina é o terceiro maior produtor de arroz no país, com uma produção 
em 2002 de 917.000 toneladas, representando 9,9% do total9. A perspectiva para a 
rizicultura no estado é favorável e, apesar das seguidas reduções na produção desde 1999, 
houve um ganho no rendimento que se contrapõe à perda de área plantada. Em termos de 
mercado, tem havido uma estabilização e sustentação de preços elevados, com estoques 
menores e mecanismos de comercialização que garantem um preço mínimo levemente 
superior ao custo de produção.  
 
Em direção contrária à tendência que predomina no restante do estado, a produção de 
arroz, o valor da produção e a área plantada tem aumentado a cada ano em Jacinto 
Machado e Praia Grande, como pode ser visto nas figuras de 2.4-1 a 2.4-6.  
 
Entre 1994 e 2000, a produção de arroz nos dois municípios aumentou de 33.866 t para 
47.964 t (42%). Neste mesmo período, o aumento no valor da produção foi ainda mais 
significativo, passando deR$ 6.366.000,00s para R$ 11.752.000,00 (85%), atingindo o ápice 
em 1998, valendo R$ 14.443.000,00. Somado ao aumento substancial na produção e no 
valor dela, a área plantada teve um aumento de menor magnitude, evidenciando o ganho na 
produtividade: 7.060 ha em 1994 para 8.100 ha em 2000 (15%).  

                                                 
9 Instituto CEPA/SC, Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2001-2002. 
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Figura 2.4-1: Jacinto Machado - Produção das culturas temporárias 
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Fonte: IBGE, PAM – 2001. 
 
Figura 2.4-2: Jacinto Machado - Área plantada das culturas temporárias  
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Fonte: IBGE, PAM – 2001. 
 
Figura 2.4-3: Jacinto Machado - Valor da produção das culturas temporárias  
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Figura 2.4-4: Praia Grande - Valor da produção das culturas temporárias  
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Fonte: IBGE, PAM – 2001 
 
Figura 2.4-5: Praia Grande - Produção das culturas temporárias  
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Fonte: IBGE, PAM – 2001. 
 
Figura 2.4-6: Praia Grande - Área plantada das culturas temporárias  
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A indústria do arroz em Jacinto Machado conta ainda com uma cooperativa de irrigação que 
administra duas barragens, a Cooperativa Agrícola de Jacinto Machado (COOPERJA), e 
diversas usinas de beneficiamento (Coopersul, Urbano, Realengo, etc.), além dos diversos 
plantios. Em Praia Grande são três as indústrias de beneficiamento de arroz, sendo que 
apenas 20% da produção municipal é beneficiada no local, e o restante em outros 
municípios, incluindo Jacinto Machado. As usinas de beneficiamento e as cooperativas 
necessitam de lenha como insumo adicional para a secagem, apesar de que muitos fornos 
estão sendo substituídos por modelos elétricos, reduzindo esta demanda. O arroz concorre 
pela área com o fumo e o milho, com a vantagem de ser uma cultura mais lucrativa, por 
utilizar um processo mecanizado que requer menos mão-de-obra, podendo uma pessoa 
cuidar de até 30 ha de cultivo. Usualmente, ocorre apenas uma colheita, a qual costuma ser 
realizada no mês de outubro. No entanto, a cultura requer um investimento maior para o 
alagamento das terras e compra de equipamentos, ficando restrita aos grandes produtores, 
detentores de grandes áreas. Hoje, os principais mercados do arroz produzido em Jacinto 
Machado e Praia Grande são os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e 
Pernambuco.  
 
A Cooperativa de Irrigação de Jacinto Machado (COOPERJA), tem 102 associados, 
situados nos municípios de Jacinto Machado, Praia Grande e Santa Rosa do Sul, os quais 
possuem em conjunto cerca de 1.600 ha de lâmina de água. A cooperativa possui duas 
barragens, a do Rio Bonito, inaugurada em 1988, com capacidade de seis milhões de 
metros cúbicos de água, e a barragem do Rio Leão, inaugurada em 1997, com capacidade 
para até doze milhões de metros cúbicos de água. Pelo baixo custo de captação da água, a 
cooperativa cobra de seus cooperados um valor irrisório, dois sacos e meio de arroz ao ano, 
para poder usufruir do uso da água, sendo que não souberam estimar o consumo de cada 
hectare de cultura irrigada. A cooperativa tem contestado na justiça a cobrança de Taxas de 
Fiscalização Ambiental por parte do IBAMA, alegando não estar sendo fiscalizada nem 
monitorada pelo órgão. Uma iniciativa que pode tornar o plantio de arroz potencialmente 
menos impactante, e que alguns poucos cooperados estão tomando, é o cultivo consorciado 
com peixes, apresentando vantagem comercial, pois agrega outro produto na mesma área e 
não utiliza agrotóxicos ou mesmo uréia. 
 
Estimativas atualizadas, obtidas a partir de entrevista realizada em novembro de 2002 com 
o diretor comercial da COOPERJA, dão conta de que há cerca de 7.000 ha de arroz 
plantado em Jacinto Machado e 2.500 a 3.000 ha em Praia Grande. A produtividade das 
terras nestes dois municípios é de 135 sacas/ hectare, ou cerca de 6.750 quilos/hectare. A 
COOPERJA recebe, armazena e comercializa a produção de cerca de 35% a 40% dos 
produtores de arroz da região (em 2002 estimam receber 1.200.000 sacas), é responsável 
por 121 empregos diretos e indiretos e atua também na produção de sementes, farelo e 
farinha de arroz. Foi comentado ainda que menos de 1% da área de arroz é dedicada ao 
plantio de cultura orgânica. Quanto às tendências de crescimento, a pouca disponibilidade 
de área nas regiões mais próximas à lagoa do Sombrio e do Litoral tem levado novos 
plantios a surgirem cada vez mais próximos às escarpas da Serra Geral.  
 
A cultura do arroz continua a crescer, pois se trata de um setor estruturado e que tem 
proporcionado retornos positivos aos produtores. No entanto existem limitações, tais como a 
menor disponibilidade e maior custo das terras apropriadas para a cultura, aliadas a alguns 
cenários de incerteza que podem resultar num aumento de custos de produção, tais como 
as leis de outorga pelo uso da água. Existem na região dois comitês de bacia hidrográfica 
em processo de estruturação que devem em breve buscar compensações pelo uso 
indiscriminado da água na irrigação e pelo despejo da água com carga de pesticidas, 
herbicidas e fertilizantes nos efluentes locais.  



 2-27
 
b) Fumo 
 
A indústria nacional do fumo se destaca no mercado internacional por ser o terceiro maior 
produtor, e o maior exportador mundial da cultura, além de reconhecido pela sua qualidade 
e competitividade no preço.  
 
Na região de entorno dos Parques Nacionais, a produção de fumo ocorre exclusivamente na 
planície litorânea de Santa Catarina, nos municípios de Jacinto Machado e Praia Grande. 
Historicamente, a cultura já teve maior importância na economia da região do que nos dias 
de hoje. Enquanto que técnicos do EPAGRI local estimam que na década de 80 havia cerca 
de 700 estufas de fumo e mais de 2.400 ha de área plantada só em Praia Grande, hoje a 
cultura no município está reduzida a não mais do que 80 estufas e menos de 300 ha. Ainda 
que tenham ocorrido estas reduções, o fumo continua como uma das principais culturas 
locais, contabilizando mais de R$ 1.980.000,00 em Jacinto Machado e R$ 703.000,00 em 
Praia Grande no ano de 2000. Apesar de relativamente altos, estes valores, assim como a 
área plantada e a quantidade produzida, já foram maiores, atingindo seu auge em 1997, 
com um valor de produção de R$ 4.612.000,00 em Jacinto Machado e R$ 1.244.000,00 em 
Praia Grande.  
 
Conforme dados obtidos a partir de entrevista com o Secretário Municipal de Agricultura, 
Irrigação e Meio-Ambiente de Jacinto Machado, a produção de fumo pode ocasionar até oito 
colheitas por ano, com cada hectare de área plantada podendo suportar até 16.000 pés de 
fumo. Cada 1.000 pés de fumo rendem em média de 9 a 10 arrobas. Estima-se que haja 
cerca de 300 produtores de fumo em Jacinto Machado, os quais podem ser considerados 
pequenos produtores. Por se tratar de um processo manual, o cultivo pode necessitar de até 
duas pessoas por hectare. O fumo costuma ser cultivado pelo agricultor familiar, sem a 
contratação de mão-de-obra extra, permitindo uma boa rentabilidade para a produção.  
 
Desde 1994 até o ano 2000, a produção de fumo em Jacinto Machado e Praia Grande 
diminuiu drasticamente, após haver atingido o ápice em 1997. Foram 2.515 t produzidas em 
1994, 3.200 t em 1997 e 1.362 t em 2000. Da mesma forma, a área plantada aumentou de 
1.295 ha em 1994 para 1.600 ha entre 1996 e 1998. De 1998 a 2000, essa área diminuiu, 
não passando de 670 ha em 2000. Além das fortes oscilações do mercado internacional de 
fumo, a forte valorização e o crescimento das culturas de arroz, as quais competem 
diretamente no uso da terra, tiveram papel fundamental na diminuição da produção. Desde 
2000 houve uma ligeira recuperação na produção de fumo, no entanto não o suficiente para 
retornar aos patamares anteriores.  
 
Além dos impactos diretos trazidos pelo cultivo do fumo, a fumicultura também tem alto 
potencial de impacto devido à necessidade de utilizar lenha como matriz energética das 
estufas de secagem da folha de tabaco. Se em sua maioria esta demanda energética é 
suprida com o eucalipto, cultura problemática pelo fato de ser em grande parte praticada nas 
áreas de encosta, em menor grau ela é suprida através do uso de mata nativa. O corte 
desta tem diminuído em tempos recentes por ser cada vez mais escassa, e devido à 
fiscalização mais efetiva dos órgãos ambientais. Estima-se que o consumo de uma estufa 
seja de cerca de 60 m3 anuais, e que cerca de 70% da demanda energética das estufas seja 
suprida com eucalipto local. O cenário é preocupante, uma vez que a perspectiva atual dá 
conta de que o eucalipto disponível na região é insuficiente para atender a demanda 
energética de Jacinto Machado e Praia Grande, colocando maior pressão sobre a mata 
nativa e tornando necessário que parte da lenha utilizada seja trazida do Rio Grande do Sul, 
onde a silvicultura está mais difundida.  
 
O custo e a dificuldade de suprir a matriz energética das estufas de secagem do fumo são 
um dos maiores gargalos da cultura. Em Praia Grande estima-se que para manter-se com 
cerca de 200 ha de área plantada de fumo seja necessário cerca de 1.200 ha de área 
plantada de eucalipto, observando-se o ciclo de manejo de seis anos. A não ser que haja 
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um investimento no plantio que leve em conta este período mínimo de seis anos para o 
crescimento das mudas, dificilmente haverá viabilidade para que a curto e médio prazo haja 
um incremento na cultura. Além disso, as fortes oscilações a que os preços do fumo estão 
sujeitos, em contraste com a estabilidade dos preços das culturas como o arroz, faz com 
que os produtores que tiverem recursos para investir na conversão dos campos estejam 
mais propensos a fazê-lo. No entanto, o momento positivo da cultura, com produção recorde 
e preços sustentados faz com que em curto prazo haja pouca chance de nova queda 
substancial na produção, no valor da produção e na área plantada do fumo. 
 
 
c) Feijão 
 
No cenário nacional, os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul são o sétimo e 
oitavo principais produtores de feijão respectivamente, com 5,4% e 4,6 % da produção 
nacional, em 2002. Os dois têm mostrado tendências contrárias no plantio do feijão, com 
Santa Catarina reduzindo drasticamente a quantidade produzida, de 226.239 t, em 1997, 
para 170.000 t em 2002, enquanto no Rio Grande do Sul aumentou levemente, de 139.796 
t, em 1997, para 145.143 t em 200210. No entanto, nem a microrregião geográfica de 
Araranguá, onde se situam Jacinto Machado e Praia Grande, nem a microrregião geográfica 
dos Campos de Cima da Serra, onde se situa Cambará do Sul, são regiões de produção 
expressiva de feijão em seus respectivos estados. No Brasil, esta produção tem seguido 
uma trajetória que tende à redução, apesar dos ganhos de produtividade nos últimos anos.  
 
A cultura do feijão é relativamente pequena na região de entorno aos Parques Nacionais, 
apesar de estar presente nos três municípios. Conforme pode ser visto nas figuras 2.4-10, 
2.4-13 e 2.4-16, de 1994 até 2000, a produção recuou, passando de 291 t a 186 t em 
Jacinto Machado, de 138 t a 103 t em Praia Grande e de 189 t a 99 t em Cambará do Sul, 
totalizando uma redução de 33% ao longo de seis anos.  
 
Em nenhum dos três municípios o feijão vem sendo cultivado numa escala que permita a 
exploração comercial do mesmo, senão em nível local ou regional. A ocorrência mais 
freqüente do feijão se dá nas propriedades de agricultura familiar, juntamente com outras 
culturas de subsistência. Sendo assim, dificilmente a cultura continuará a diminuir a ponto 
de desaparecer, ao mesmo tempo em que, não havendo investimentos e nem iniciativas 
visando a exploração comercial da mesma, dificilmente deverá crescer. 
 
 
d) Mandioca 
 
A mandioca vem apresentando decréscimo de produção no país, devido ao excesso de 
oferta e conseqüente dificuldade de comercialização da fécula e da farinha, que atingiu de 
forma mais intensa os estados da Região Sul. A Região Sul concentra cerca de 23,3% da 
produção nacional, alcançando cerca de 5,3 milhões de toneladas em 2002, atrás das 
Regiões Nordeste e Norte. No ranking nacional, Santa Catarina é o 11º produtor, com 
600.000 t em 2002 e área plantada de 33.000 ha. O Rio Grande do Sul figura como o 4º 
maior produtor do Brasil, com área plantada de 87.100 ha e produção de 1.314.000 t em 
2002.11 
 
A mandioca é cultivada em Jacinto Machado e Praia Grande principalmente para a 
subsistência, sem que haja a exploração comercial de larga escala. Em Jacinto Machado, 
em 1994 e em 2000, a produção de mandioca foi de 2.250 t, apesar de haver flutuado tanto 
para cima como para baixo no período (Figura 2.4-1). Já o valor da produção teve aumento 
no período, de R$ 68.000,00 para R$ 169.000,00 (Figura 2.4-3), apesar da área plantada 
não haver mudado, permanecendo em 150 ha (Figura 2.4-2). Em Praia Grande a mandioca 

                                                 
10 Instituto CEPA/SC. Op. Cit., 2001-2002. 
11 Ibid. 
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deixou de ser uma cultura de expressão depois de haver atingido o ápice da produção: 
de 10.500 t em 1995, reduziu para 2.760 t no ano seguinte e aí se manteve estável, 
chegando a 2.700 t em 2000 (Figura 2.4-4). As reduções no valor da produção e na área 
plantada também foram significativas apesar de menor em termos de magnitude do que a 
redução na produção. O valor caiu de R$ 378.000 em 1995 para R$ 179.000,00 em 1996, e 
subiu para R$ 203.000,00 em 2000 (Figura 2.4-5). Já a área plantada chegou a 700 ha em 
1995, reduzindo-se a 230 ha em 1996, até alcançar 180 ha em 2000 (Figura 2.4-6).  
 
A baixa remuneração recebida pelos produtores e a dificuldade na comercialização do 
produto colocam um cenário de incertezas para a cultura da mandioca. Apesar de ser uma 
cultura que há mais de cinco anos mantém uma certa estabilidade, pode vir a perder ainda 
mais espaço para outras que vêm se expandindo em termos de área nos últimos anos.  
 
 
e) Milho 
 
O Brasil é o terceiro maior produtor de milho, respondendo por 7% da produção mundial, 
tendo alcançado 41,5 milhões de toneladas na safra 2000/2001. Da produção brasileira, 
Santa Catarina responde por cerca de 10% do volume e o Rio Grande do Sul por 15%. 
Nestes estados o panorama tem sido favorável ao cultivo, levando a aumentos na área 
plantada e na produtividade da lavoura apesar de, na safra de 2002, a estiagem ter afetado 
negativamente a cultura. Mesmo com aumento de produção, Santa Catarina ainda sofre um 
déficit devido aos elevados índices de consumo pela suinocultura e avicultura. 
 
Nas áreas de entorno aos Parques Nacionais, o milho vem sendo cultivado tanto na planície 
litorânea como no Planalto. Enquanto que na planície, tanto em Jacinto Machado como em 
Praia Grande, houve um decréscimo na produção entre 1994 e 2000, a de Cambará do Sul 
é marcada pela estabilidade. Na planície litorânea a produção alcançou 9.768 t em 1994, 
baixando para 5.080 t em 1999 e tendo uma ligeira recuperação em 2000, alcançando 7.280 
t (Figuras 2.4-1 e 2.4-4). A produção em Cambará do Sul manteve-se inalterada entre 1994 
e 2000, com 1.170 t, à exceção de 1996, quando houve uma redução na área plantada e a 
produção não passou de 601 t (Figura 2.4-7).  
 
O valor da produção do milho teve pouca variação apresentando ligeira baixa tanto na 
planície litorânea, onde passou de R$ 1.258.000,00 em 1994 para R$ 1.213.000,00 em 
2000, como no Planalto, de R$ 181.000,00 em 1994 para R$ 171.000,00 em 2000 (Figuras 
2.4-2, 2.4-5 e 2.4-8). Em termos de área plantada, houve uma diminuição na planície 
litorânea, passando de 3.690 ha em 1994 para 2.300 ha em 2000 (Figuras 2.4-3 e 2.4-6). Já 
em Cambará do Sul, à exceção de 1996, a área plantada manteve-se em 650 ha de 1994 a 
2000 (Figura 2.4-9).  
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Figura 2.4-7: Cambará do Sul - Produção das culturas temporárias  
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Fonte: IBGE, PAM –2001. 
 
Figura 2.4-8: Cambará do Sul - Área plantada das culturas temporárias  
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Fonte: IBGE, PAM – 2001. 
 
Figura 2.4-9: Cambará do Sul - Valor da produção das culturas temporárias  
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O plantio de milho tem forte correlação com outras culturas desenvolvidas na planície 
litorânea tais como o fumo e a pecuária. Alguns produtores de fumo aproveitam a 
entressafra de uma cultura para cultivar a outra, maximizando o uso da terra. Da mesma 
forma, nos campos onde o milho é a principal cultura, na entressafra planta-se aveia, 
utilizada como insumo alimentar da pecuária de corte. Esse comportamento é mais comum 
entre os arrendatários de terra que querem maximizar o lucro em curto prazo, e não se 
preocupam com a sustentabilidade do solo e sua capacidade de produzir a longo prazo. Os 
pecuaristas que mantém rebanhos de suínos e de aves também costumam utilizar o milho 
como insumo para a alimentação dos animais, criando uma forte demanda por conta da 
crescente indústria pecuária da região. No Planalto, a estabilidade na cultura do milho existe 
em função do plantio ser feito por agricultores tradicionais para subsistência, com cultivos 
inferiores a 2 ha por propriedade, com uma demanda regular pelo produto para fins de 
silagem e não comerciais.  
 
O milho deve continuar estável em Cambará do Sul, uma vez que não há pressões que 
indiquem uma diminuição ou um aumento da área plantada e nem da produção. Já na 
planície litorânea, há pressões que podem levar a mais diminuições na produção e na área 
plantada, tais como a concorrência pelo uso do solo, principalmente por parte da cultura do 
arroz. Somado a isso, a indústria pecuária local tem se profissionalizado e conta com o 
suporte de empresas de grande porte, como a Agroveneto, a Seara, etc, que muitas vezes 
fornecem os insumos alimentares aos produtores, ou possibilitam a compra do mesmo junto 
a outras fontes, reduzindo a necessidade de produção local. 
 
 
f) Batata 
 
A batata é hoje a cultura temporária de maior expressão em Cambará do Sul, após ter 
desbancado o milho, em 1996, em termos de produção e valor de produção, apesar de 
continuar a ter a menor área plantada. Esse crescimento foi impulsionado em grande parte 
pelo surgimento de novos produtores, principalmente na localidade da Azulega, oriundos de 
outros municípios tais como Criciúma, Farroupilha e Flores da Cunha. 
 
A produção da batata teve um grande salto entre 1996 e 1997, quando passou de 669 t para 
3.600 t e, a partir de então, manteve esta tendência, chegando a 4.000 t em 1999 e 2000 
(Figura 2.4-7).O valor da produção teve um salto significativo, passando de R$ 133.000,00 
em 1996 para R$ 1.314.000,00 em 1998, momento em que entrou em declínio, até alcançar 
os R$ 820.000,00, em 2000 (Figura 2.4-8). Evidenciando que o aumento da produção 
ocorreu principalmente em razão de melhor produtividade, a área plantada aumentou, 
porém em menor escala do que o ganho na produção. Se em 1995 haviam 60 ha de área 
plantada de batata, esse valor aumentou para 180 ha em 1997 e finalmente para 200 ha em 
1999 e 2000 (Figura 2.4-9).  
 
Em virtude da menor remuneração apresentada pela cultura em anos recentes, a produção 
e a área plantada de batata podem vir a sofrer pequena redução no curto prazo. No entanto, 
boa parte é de agricultura familiar, onde ela tende a manter seu espaço, até porque não há 
forte concorrência de outras culturas por área.  
 
 
g) Alho 
 
O Rio Grande do Sul é o estado com a maior produção de alho do Brasil, tendo alcançado 
24.618 t em 2001, seguido de Santa Catarina, com 20.861 t. O aumento da competitividade 
tem levado a uma queda nos preços pagos aos produtores, sendo que a defasagem entre 
1997 e 2000 chegou a 34%. A busca da auto-suficiência e da diminuição do volume de alho 
importado tem levado os preços a estabilizarem-se, e existe a previsão de que a área 
plantada em ambos os estados tenham aumento entre 8% e 10% no ano de 2003. Apesar 
de os preços pagos aos produtores na última safra não terem sido tão bons quando 
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comparados a outros anos, foram compensadores e, aliados à facilidade de 
comercialização da cultura, têm deixado os produtores otimistas.12 
 
Como a batata, o alho vem sendo cultivado apenas em Cambará do Sul, não havendo 
grandes plantios em Jacinto Machado nem em Praia Grande. Sua produção concentra-se 
também na Azulega e em grande parte nas mãos de pequenos produtores que o 
desenvolvem em escala comercial. No entanto, não chega a ser um grande plantio, apesar 
de os aumentos nos últimos anos indicarem que a tendência é de crescimento contínuo. A 
produção de alho no município era praticamente inexistente até 1998 quando chegou a 60 t. 
O volume produzido teve aumento bastante grande no ano seguinte, chegando a 525 t, 
porém voltou a baixar já no ano seguinte para 315 t (Figura 2.4-7). Da mesma forma, a área 
plantada era praticamente nula até 1998, quando o plantio teve 30 ha, aumentando para 75 
ha no ano seguinte e voltando a cair para 45 ha em 2000 (Figura 2.4-9). O valor do plantio 
aumentou de R$ 50.000,00 em 1998 para R$ 643.000,00 no ano seguinte. A redução no 
valor da produção em 2000 foi de menor magnitude que a redução na produção e na área 
plantada, alcançando R$ 630.000,00 (Figura 2.4-8). 
 
Apesar da cultura do alho ser bastante recente na região, e a produção ter tido oscilações 
em seus primeiros anos, a mesma deve continuar a crescer de forma gradual. Não será 
surpresa se o alho passar a ter maior importância na agricultura local em médio prazo, 
devido a perspectiva positiva da cultura.  
 

2.4.2.3. Culturas permanentes 
 
a) Banana 
 
A banana é, depois do arroz, a cultura agrícola mais rentável do entorno dos Parques 
Nacionais, ocorrendo nas encostas na base da Serra Geral. Até há pouco tempo vinha 
sendo a principal cultura da região, tanto que a cidade de Jacinto Machado é conhecida 
como a capital da banana, ainda que hoje esteja mais para ser a capital do arroz. A principal 
variedade de banana produzida na região é a branca, uma vez que a paulista (também 
conhecida como banana caturra) não se adapta bem à região. A produção tradicional requer 
fungicidas, herbicidas e adubos químicos, e em cerca de 60% dos plantios utilizam-se sacos 
plásticos para envolver, proteger e acelerar a maturação cachos. 
 
Entre 1994 e 2000, a produção de banana declinou gradativamente tanto em Jacinto 
Machado como em Praia Grande. Se em 1994 foram produzidos 3.575.000 cachos em 
Jacinto Machado e 287.000 em Praia Grande, em 2000 a produção não passava de 
2.082.000 e 210.000 cachos, decréscimo de 42% e 27%, respectivamente (Figura 2.4-10). 
O valor da produção teve redução ainda maior, mesmo que demonstrasse sinais de 
recuperação ao final do período. Em 1994, a banana rendeu R$ 8.938.000 em Jacinto 
Machado e R$ 718.000,00 em Praia Grande, atingindo o mínimo em 1998, R$ 2.186.000,00 
e R$ 221.000,00, respectivamente (Figura 2.4-11). Em 2000, o valor da produção 
recuperou-se em parte, alcançando R$ 4.164.000,00 e R$ 420.000,00, valores 53% e 42% 
respectivamente inferiores àqueles de 1994. A área plantada permaneceu estável no final da 
década de 90 após ter sofrido uma queda acentuada, entre 1995 e 1996, passando de 5.500 
ha para 3.470 ha em Jacinto Machado e de 580 ha para 350 ha em Praia Grande (Figura 
2.4-12). 
 
É interessante notar que dos 350 ha de área plantada em Praia Grande, por volta de 15%, 
ou seja, 55 ha são de plantio orgânico, apoiados pela EPAGRI e organizados sob a 
Associação dos Colonos Ecologistas do Vale do Mampituba-ACEVAM, que reúne 28 
agricultores. No entanto a comercialização deste produto enfrenta alguma rejeição por parte 
de consumidores que vêem o produto como inferior ao cultivado com uso de agrotóxicos. 
                                                 
12 Ibid. 
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Sendo assim, a comercialização vem sendo dirigida a público organizado em 
cooperativas de consumidores e feiras de produtos orgânicos realizadas em Torres, Três 
Cachoeiras, Sombrio, Criciúma e Caxias do Sul ou então como parte da merenda escolar de 
municípios como Criciúma, Florianópolis, Laguna e Itajaí.  
 
A perspectiva para a produção de banana não é das melhores, uma vez que os produtores 
encontram-se descapitalizados e há um excesso de oferta no mercado, dificultando a 
comercialização da fruta. Uma das opções que podem vir a beneficiar o produtor é a 
implantação do sistema de produção integrada de banana pela EPAGRI, a partir de 2002, o 
qual visa prevenir e controlar pragas, diminuir custos de produção, reduzir o uso de produtos 
químicos e rastrear a origem dos produtos. Assim, a principal mudança na cultura da 
banana na região nos próximos anos deve ser qualitativa e não quantitativa.  
 
 
b) Maçã 
Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os dois principais produtores do país, 
respectivamente, há uma tendência de aumento de área plantada há pelo menos dois anos 
consecutivos. A produção em Santa Catarina atingiu 378.748 t na safra 00/01, volume 
inferior às 500.142 t da safra anterior. No Rio Grande do Sul a produção também declinou 
de um ano ao outro, passando de 427.039 t na safra 99/00 para 304.447 t na safra seguinte. 
13 
No entorno dos Parques Nacionais, a maçã é cultivada apenas em Cambará do Sul. Mesmo 
que a produção seja a única cultura permanente do município, ocorre em escala bastante 
reduzida, ainda mais se comparado ao município vizinho de São Francisco de Paula. De 
fato a maçã vem perdendo espaço em Cambará do Sul, e onde antes haviam dois pomares, 
hoje resta apenas um. Segundo informações da EMATER local, a produção tem um custo 
muito alto para o produtor local, que não tem nenhuma condição de investir, ainda mais em 
se tratando de uma cultura que leva vários anos após o plantio para dar retorno financeiro.  
 
Entre 1994 e 1996 a produção de maçã em Cambará do Sul declinou de forma bastante 
acentuada, passando de 45.540.000 frutos para apenas 20.000 frutos. Ainda que em 1997 
tenha havido uma recuperação, atingindo 27.600.000 frutos, a produção voltou a cair para 
16.000.000 frutos em 1998, permanecendo estável nos dois anos seguintes (Figura 2.4.10). 
O valor da produção também apresentou oscilações similares, atingindo um mínimo de R$ 
3.000,00 em 1996, um pico de R$ 3.588.000,00 no ano seguinte para então se estabilizar 
próximo dos R$ 700.000,00 de 1998 a 2000 (Figura 2.4-11). A área plantada ficou em 105 
ha entre 1998 e 2000, após ter atingido mais de 200 ha em 1994 e quase zero ha em 1996 
(Figura 2.4-12). 
  
 
c) Maracujá 
Mesmo não tendo tradição e com pouca aptidão climática e cultural, a cultura do maracujá 
orgânico foi incentivada durante a segunda metade da década de 90 na região de Jacinto 
Machado e Praia Grande pela ACEVAM e EPAGRI. Se nesse período houve a adesão de 
um número razoável de produtores à cultura, a mesma teve um ciclo curto, sendo 
abandonada a partir de 2000, uma vez que os resultados ficaram aquém do esperado. Em 
1996, foram plantados 350 ha em Jacinto Machado e 10 ha em Praia Grande. Esse plantio 
aumentou gradativamente até 1999, chegando a 420 ha e 70 ha, porém o declínio que teve 
início no ano seguinte reduziu os pomares a 150 ha e 25 ha, respectivamente (Figura 2.4-
12). No ápice da produção em 1999 o maracujá chegou a render 29.400.000 frutos entre os 
dois municípios, apesar que neste ano o valor da produção diminuiu em relação ao ano 
anterior, de R$ 1.924.000,00 para R$ 1.648.000,00 (Figuras 2.4-10 e 2.4-11). 

                                                 
13 Ibid. 
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Ao que tudo indica, o destino do maracujá no entorno dos Parques Nacionais parece 
levar à descontinuidade da cultura. Hoje restam poucos plantios que gradualmente estão 
desaparecendo.  
Figura 2.4-10: Produção das culturas permanentes de Jacinto Machado, Praia Grande 
e Cambará do Sul 

Fonte: IBGE, PAM – 2000. 
 
Figura 2.4-11: Valor da produção das culturas permanentes de Jacinto Machado, Praia 
Grande e Cambará do Sul 
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Figura 2.4-12: Área plantada das culturas permanentes de Jacinto Machado, Praia 
Grande e Cambará do Sul  
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Fonte: IBGE, PAM – 2000.  
 

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

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

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

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

                                                 
14 Ibid. 
15 ibid, 
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Figura 2.4-13: Jacinto Machado - Efetivo dos rebanhos 
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Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal –2001 
 
Figura 2.4-14: Praia Grande - Efetivo dos rebanhos 
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Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal – 2001. 
 
Figura 2.4-15: Cambará do Sul - Efetivo dos rebanhos 

s 

0 
5.000 

10.000 
15.000 
20.000 

25.000 
30.000 
35.000 
40.000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
ano

ca
be

ça
s 

Bovino 
Suino 
Ovino 
Galinhas 
Galos, Frangas, 
Frangos e 
Pintos 

 
Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal – 2001. 
 
 

 



 2-38
2.4.3.4. Apicultura 
 
Cambará do Sul é conhecida como a ‘Capital do Mel’ por contar com grande quantidade de 
apicultores e do mel que eles produzem. De acordo com dados obtidos na EMATER do 
município, a apicultura envolve mais de 200 produtores e foi comentado que, ainda que nem 
todos produzam comercialmente, praticamente todas as propriedades agrícolas possuem 
criação de abelhas para suprir ao menos o consumo próprio. A produção do município oscila 
entre 200 e 250 toneladas de mel por ano, sendo que a tendência tem sido de aumento. São 
quatro as variedades de mel produzidas no município, classificadas de acordo com sua 
coloração e qualidade, sendo a florada dominante a silvestre. Há uma associação dos 
apicultores locais, a Associação Cambaraense de Apicultores (ACAPI), que conta com cerca 
de 63 produtores, os quais possuem em conjunto 6.500 colméias. Um apicultor do 
município, o Sr. Célio Macedo, desenvolve a apicultura com abelhas nativas, que, apesar de 
apresentarem um rendimento inferior, tem propriedades únicas que diferenciam seu produto 
daquele dos demais produtores. 
 
Os produtores da ACAPI estão espalhados pelo município, com a principal localidade de 
produção de mel sendo a vila do Bom Retiro seguido do Morro Agudo (Quadro 2.4-10). Os 
principais mercados dos produtores locais se encontram nos estados das regiões Sul e 
Sudeste do país, além de um mercado de exportação, o alemão, que começa a se firmar.  
 
Quadro 2.4-1: Localidades dos apiários (produção comercial) de Cambará do Sul 

LOCALIDADE APICULTORES 
Azulega 02 
Bom Retiro 15 
Capão Penso 08 
Fazenda do Lobo 06 
Morro Agudo 11 
Morro Grande 04 
Nassuca 03 
Osvaldo Kroeff 03 
São Gonçalo 06 
Vareta 05 
Fonte: EMATER/RS (Cambará do Sul) 
 
No final de 2002, o mel vinha sendo comercializado a R$ 4,50/quilo, valor 150% maior do 
que em anos anteriores. Essa perspectiva de bons resultados deve estimular o aumento da 
produção e a entrada de novos produtores ao mercado. 
 
 

2.4.4. Silvicultura 
 
O estado de Santa Catarina é o único da Região Sul a participar de um programa florestal 
que visa gerar emprego e renda, difundir tecnologia, proteger os recursos florestais e 
hídricos e criar beneficiamento em pequena escala. Este projeto receberá mais de oito 
milhões e meio de dólares e atenderá iniciativas em 235 municípios do estado, dentre os 
quais Jacinto Machado. O município de Praia Grande, não tem iniciativas incluídas neste 
projeto.  
 
A silvicultura ocorre intensivamente no entorno dos Parques Nacionais de Aparados da 
Serra e Serra Geral e, no caso de Cambará do Sul, constitui a base da economia do 
município, ainda que boa parte do valor agregado da cultura esteja no beneficiamento da 
madeira cultivada. Enquanto o cultivo do Pinus taeda, utilizado como matéria-prima na 
indústria moveleira e na indústria de celulose, predomina na paisagem do Planalto, o de 
eucalipto, utilizado como matriz energética no beneficiamento do fumo e do arroz, tem 
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presença razoavelmente constante na paisagem da planície litorânea. No entanto, a 
diminuição no cultivo de fumo e a substituição de parte dos fornos para secagem de arroz 
por modelos elétricos têm reduzido a demanda por madeira em Jacinto Machado e Praia 
Grande. 
 
De acordo com estimativas mencionadas em entrevista com o diretor florestal da Cambará 
S/A, há cerca de 22.000 ha de área plantada com pinus no município, dos quais cerca de 
10.000 ha encontram-se num raio de dez quilômetros no entorno dos Parques Nacionais, e 
200 ha dentro dos mesmos. A Cambará S/A possui cerca de 8.000 ha desta área, 
aproximadamente o mesmo espaço ocupado pelos plantios da Reflorestadores Unidos S/A. 
A indústria de móveis Florense possui cerca de 800 ha dos quais 100 ha encontram-se 
dentro dos limites do Parque Nacional da Serra Geral. Na planície litorânea não há 
estimativas da área plantada de eucalipto uma vez que os plantios são muito fragmentados. 
 
Dados do IBGE demonstram que tanto em Jacinto Machado como em Praia Grande houve 
queda abrupta na extração de lenha, entre 1990 e 1992, tendo diminuído de 88.000 para 
15.000 m3, e de 88.000 para 20.000 m3 respectivamente. Daí até 1998, o recuo foi gradativo, 
até baixar a 7.750 m3 em Jacinto Machado e 1.950 m3 em Praia Grande. Da mesma forma, 
a extração de madeira em tora nestes municípios reduziu-se durante a década passada a 
valores que não chegam a dez por cento daquele registrado em 1990. Em Cambará do Sul 
o extrativismo de lenha já era baixo em 1990, não passando de 5.200 m3, os quais recuaram 
gradativamente a 3.200 m3 no ano de 2000. No período para o qual temos dados 
comparáveis, entre 1994 e 1998, o valor da extração vegetal em todos os três municípios 
pouco mudou, passando de R$ 176.000,00 para R$ 168.000,00.  
 
A produção silvícola teve melhora de desempenho no Planalto e piora na planície litorânea. 
Enquanto que em Cambará do Sul houve um aumento na produção e no valor da mesma 
durante a década de 1990, em Jacinto Machado e Praia Grande houve redução. 
 
Figura 2.4-16: Jacinto Machado - Produção da silvicultura e extração vegetal  

Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001. 
 
Em Jacinto Machado, a produção de lenha manejada passou de 12.750 m3, em 1990, para 
27.600, em 1995. No ano seguinte, a produção baixou para 11.000 m3, quantia esta que se 
manteve até o final da década. A produção de madeira em tora manejada é quase 
inexpressiva no município, tendo aumentado de 200 m3 em 1992 para 500 m3 em 2000 
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(Figura 2.4-16). Se em 1994 a silvicultura no município rendia R$ 203.000,00, ao longo 
de seis anos este valor baixou em R$ 90.000,00 (Figura 2.4-17). 
 
Figura 2.4-17: Jacinto Machado - Valor da produção na silvicultura 
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Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001. 
 
Figura 2.4-18: Praia Grande - Produção da silvicultura e extração vegetal 

Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001. 
 
Em Praia Grande, a produção de lenha manejada aumentou até 1994, ano em que houve 
uma produção bastante elevada de 9.500 m3. No entanto, este provou ser um ano atípico, 
pois nos seguintes a produção voltou aos patamares normais, entre 2.000 e 3.000 m3 ao 
ano. A produção de madeira em tora manejada aumentou até 1995, quando chegou a 1.500 
m3, no entanto voltou a cair atingindo 480 m3, valor mais baixo da década, em 1999 e 2000 
(Figura 2.4-18). Entre 1994 e 2000 a silvicultura no município viu seu valor reduzir-se de R$ 
144.000,00 para R$ 32.000,00 (Figura 2.4-19). 
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Figura 2.4-19: Praia Grande - Valor da produção na silvicultura 

Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001. 
 
Figura 2.4-20: Cambará do Sul - Produção da silvicultura e extração vegetal  

Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001. 
 
Em Cambará do Sul, a silvicultura ocorre de forma bastante intensiva e tem produzido mais 
a cada ano. Apenas a lenha manejada apresentou certo equilíbrio, crescendo de forma 
estável, entre 1990 e 2000, de uma produção de 35.000 m3 para 48.000 m3. O maior salto 
de produção foi da madeira em tora para outra finalidade que não a produção de celulose: 
se em 1995 a produção desta cultura não passava de 60.000 m3, no ano seguinte aumentou 
em mais de dez vezes, alcançando 631.000 m3. A cultura passou por redução gradual até 
chegar a 480.000 m3 em 2000. A produção de madeira em tora para celulose também 
aumentou de forma surpreendente, entre 1995 e 1996, passando de 62.000 m3 para pouco 
mais de 165.000 m3. Em 2000, a cultura produziu 140.000 m3 (Figura 2.4-20). O valor da 
produção silvícola também teve aumento expressivo, passando a R$ 12.394.000,00 em 
2000 contra R$ 2.814.000,00 em 1994 (Figura 2.4-21).  
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Figura 2.4-21: Cambará do Sul - Valor da produção na silvicultura 
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Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001. 
 
Tabela 2.4-10: Inventário de árvores de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do 
Sul 

NÚMERO DE ÁRVORES 

Eucalipto Pinheiro brasileiro 
(araucária) Pinus americano Grupos de 

área total 
JM PG CS total JM PG CS total JM PG CS total 

Menos de 1 ha - - - - - - - - - - - - 
1 a menos de 

2 ha 2.500 - - 2.500 - - - - - - - - 

2 a menos de 
5 ha 66.950 9.900 2.700 79.550 - - 180 180 1.500 40 - 1.540 

5 a menos de 
10 ha 3.280 74.610 1.050 78.940 - 1.250 - 1.250 900 - 3.500 4.400 

10 a menos de 
20 ha 637.020 187.148 13.800 837.968 360 1.800 - 2.160 10.000 200 103.000 113.200 

20 a menos de 
50 ha 1.144.770 175.680 25.650 1.346.100 - 1.545 - 1.545 10.550 1.120 206.850 218.520 

50 a menos de 
100 ha 512.200 77.250 6.100 595.550 - 500 20.000 20.500 - 2.000 97.700 99.700 

100 a menos 
de 200 ha 36.200 18.150 5.100 59.450 - 40 3.000 3.040 500 - 718.000 718.500 

200 a menos 
de 500 ha 22.000 - 338.600 360.600 - - 241.00

0 
241.00

0 - - 1.312.900 1.312.900

500 a menos 
de 1.000 ha - - 286.000 286.000 - - - - - - 2.167.000 2.167.000

1.000 a menos 
de 2.000 ha - 22.000 16.100 38.100 - - 23.700 23.700 - - 4.941.500 4.941.500

2.000 a menos 
de 5.000 ha - - 995.000 995.000 - - 101.00

0 
101.00

0 - - 5.527.085 5.527.085

5.000 a menos 
de 10.000 ha - - - - - - - - - - 3.000.000 3.000.000

TOTAL 2.424.920 564.738 1.690.100 4.679.758 360 5.135 388.880 394.375 23.450 3.360 18.077.535 18.104.345
Fonte: Pesquisa Silvícola e Pesquisa da Extração Vegetal – IBGE, 2001. 
 
O levantamento na tabela 2.4-10 mostra o numero de árvores de cada espécie por grupo de 
área segundo a propriedade por município, no ano de 1996. Os dados confirmam as 
seguintes tendências: 
 

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

ocorrência da cultura em Jacinto Machado; 
•  São poucos os fragmentos de mata nativa remanescentes (araucárias), e os 

principais agrupamentos se encontram no Planalto; 
•  O cultivo de pinus ocorre principalmente no Planalto em propriedades de vasta 

extensão; e 
•  A silvicultura é mais difundida em Cambará do Sul do que nos municípios 

catarinenses. 
 
 
2.5 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO16 
 

2.5.1 Dinâmica demográfica 
A área de entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral vem 
sofrendo um decréscimo populacional ao longo das últimas três décadas conforme 
demonstrado pelos últimos censos do IBGE. Em 2000, a população total do entorno, o qual 
abrange os municípios de Jacinto Machado (SC), Praia Grande (SC) e Cambará do Sul 
(RS), com características predominantemente rurais e limítrofes com a área dos Parques 
Nacionais, era de 26.105 habitantes.  
 
A população destes municípios têm diminuído em decorrência do êxodo rural e da falta de 
perspectiva profissional e educacional, particularmente para aqueles com idade para 
ingressar no ensino de terceiro grau ou no mercado de trabalho. Quando se confrontam os 
dados populacionais conforme sua distribuição em faixas etárias, de acordo com os censos 
de 1970, 1980 e 1991 (no censo populacional 2000 o IBGE não disponibilizou para cada 
município as informações relativas à faixa etária), esta tendência fica ainda mais clara. Por 
exemplo, em 1970 havia em Jacinto Machado 2.476 habitantes com idade entre 0 e 4 anos; 
em 1980 esperava-se encontrar um número em torno daquela população inicial, porém, os 
dados demonstraram que entre 10 e 14 anos restavam somente 1.720 habitantes; e, em 
1991, a população diminui ainda mais, uma vez que aqueles entre 20 e 24 anos somavam 
apenas 1.044 habitantes, ou seja, houve uma redução populacional de 58% naquela 
geração nascida entre 1966 e 1970 ao longo de 21 anos subseqüentes.  
 
Outro aspecto é a mudança no perfil da população no que se refere à faixa etária, 
evidenciando o envelhecimento da mesma. A população de 60 anos e mais teve sua 
participação no total ampliada de 3,8%, em 1970, para 7,4% em 1991. O mesmo se verifica 
para o grupo etário de 40 a 59 anos, cuja participação relativa aumentou de 11,2% em 1970, 
para 16,4% em 1991. Em contrapartida, verifica-se uma acentuada redução na população 
com até 9 anos de idade, cuja participação passou de 33,5% em 1970, para 22,7% em 
1991. 
 
Tanto em Jacinto Machado como em Praia Grande e Cambará do Sul, há uma tendência 
bastante clara de diminuição da população rural e um aumento da população urbana. 
Apesar do crescimento desta, a população total dos três municípios diminuiu 
consideravelmente de 1970 a 2000, alcançando uma perda de mais de 20% da população 
em Jacinto Machado e Cambará do Sul e mais de 10% em Praia Grande. Considerando-se 
os três municípios, a redução da população foi de 17,6% no período (Figuras 2.5-1, 2.5-2 e 
2.5-3).  
 
Apesar da tradição rural dos três municípios, a concentração de terras nas mãos de grandes 
proprietários, a indivisibilidade das pequenas propriedades familiares e a automação dos 
processos agrícolas têm levado as pessoas a abandonarem o campo e buscarem emprego 
                                                 
16 Responsável Técnico: Ricardo Martello. Relatório Temático encontra-se em anexo. 



 2-44
nos centros urbanos mais próximos. No período entre 1970 e 2000, a diminuição da 
população rural em Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul foi de 47%, 49% e 
45%, respectivamente. Apenas no caso de Cambará do Sul houve um período, na década 
80, no qual a população rural chegou a crescer; voltando a diminuir a partir da década 
seguinte. Este crescimento populacional na década de oitenta em Cambará do Sul, deu-se 
por conta de uma melhora das perspectivas na área rural impulsionada principalmente pelo 
setor madeireiro. No entanto, este otimismo não se manteve e a população rural voltou a 
migrar rumo aos centros urbanos.  
 
Apesar de numericamente pequena, a população urbana já ultrapassa a rural no caso de 
Praia Grande, desde meados dos anos 1990. No caso de Jacinto Machado e de Cambará 
do Sul, a população rural ainda é maior do que a urbana; mantendo-se os atuais padrões de 
crescimento demográfico, as equações lineares indicam que em Jacinto Machado a 
população urbana atinja níveis iguais aos da população rural em 2006. No caso de Cambará 
do Sul, não é possível fazer uma previsão equivalente com os dados disponíveis, uma vez 
que as equações não demonstraram suficiente relevância, por conta da reversão de 
tendência na década de 80. Aplicando-se equações lineares ao crescimento de populações 
urbanas e rurais do entorno dos Parques Nacionais como um todo, é previsto que a 
população urbana alcance a população rural a partir do último trimestre de 2003 (Figura 2.5-
4). 
 
A densidade demográfica de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul é bastante 
baixa, atingindo 26,22 hab/km2, 25,50 hab/ km2 e 5,91 hab/km2, respectivamente. Destaca-
se o baixíssimo índice apresentado por Cambará do Sul, mais baixo do que a média 
nacional de 19,92 hab/km2 e significativamente mais baixo que a densidade demográfica 
dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina: 36,14 hab/km2 e 56,14 hab/km2, 
respectivamente. (IBGE, 2000). 
 
Figura 2.5-1: População rural e urbana de Jacinto Machado (IBGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos (1970, 1980, 1991, 2000) e Contagem Populacional (1996) 
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Figura 2.5-2: População rural e urbana de Praia Grande (IBGE) 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos (1970, 1980, 1991, 2000) e Contagem Populacional (1996) 
 
Figura 2.5-3: População rural e urbana de Cambará do Sul (IBGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos (1970, 1980, 1991, 2000) e Contagem Populacional (1996) 
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Figura 2.5-4: População do entorno - PNAS e PNSG 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos (1970, 1980, 1991, 2000) e Contagem Populacional (1996) 
 
Figura 2.5-5: 1970 – Perfil etário da população do entorno – PNAS e PNSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1970 
 
Figura 2.5-6: 1980 – Perfil etário da população do entorno – PNAS e PNSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1980 
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Figura 2.5-7: 1991 – Perfil etário da população do entorno – PNAS e PNSG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1991 
 
 

2.5.2 Situação educacional 
 
Os dados referentes à situação do ensino em Jacinto Machado e Praia Grande foram 
extraídos dos censos do IBGE, do documento ‘Plano Básico de Desenvolvimento Ecológico-
Econômico’ da AMESC (Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense) e de 
entrevistas realizadas nas Secretarias Municipais de Educação. Os responsáveis pela 
elaboração do documento da AMESC indicam que não há necessidade de criação de mais 
unidades de ensino nos municípios catarinenses em questão, mas sim melhorar as 
condições das unidades já existentes, com materiais didáticos e pedagógicos, e qualificar os 
recursos humanos.  
 
Quadro 2.5-1: Situação do ensino em Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do 

Sul 
DADOS DA SITUAÇÃO Jacinto 

Machado Praia Grande 
Cambará do 

Sul 
Unidades pré- escolares 12 5 3 
Matriculas na pré-escola 223 197 70 
Docentes pré-escola 14 10 3 
Relação matrículas X docentes pré-
escola 

15,9 19,7 23,3 

Unidades de ensino fundamental 35 14 10 
Matrículas no ensino fundamental 1.885 1.411 1.356 
Docentes ensino fundamental 105 70 79 
Relação matrículas X docentes ensino 
fundamental 

18,0 20,2 17,2 

Unidades de ensino médio 1 1 1 
Matriculas no ensino médio 296 339 306 
Docentes ensino médio 24 18 15 
Relação matrículas X docentes ensino 
médio 

12,3 18,8 20,4 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP -, Censo 
Educacional 2000 
 
A população maior de dez anos de idade dos três municípios tem níveis de escolaridade 
bastante semelhantes, sendo que a de Cambará do Sul é ligeiramente mais avançada em 
anos de estudo. Cerca de 30% da população destes municípios concluíram entre um e três 
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anos de estudo, cerca de 40% concluíram de quatro a sete anos, e pouco mais de 10% 
da população não concluiu sequer um ano. A partir destas informações chega-se à 
conclusão que 40% do total desta população é quase analfabeta ou o que chamamos de 
alfabetizado funcional, ou seja, aqueles que praticamente só desenham o nome, conhecem 
os números e nada mais; menos de 20% concluiu mais de oito anos de estudo; não mais 
que 3%, 6% e 7% da população de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul, 
respectivamente, concluíram o segundo grau; e sequer 1% da população de qualquer dos 
três municípios tem mais de 15 anos de estudo (Figura 2.5-8).  
 
Em Cambará do Sul, todos os professores têm o curso magistério completo ou estão 
concluindo, a partir de curso oferecido no município vizinho de São Francisco de Paula. Das 
escolas do município, apenas duas são localizadas na sede (incluindo a escola de ensino 
médio) e as demais nas localidades, sendo que o município providencia transporte para os 
alunos chegarem às escolas. A taxa de aprovação dos alunos é de cerca de 88%. Há de se 
destacar o incentivo às disciplinas alternativas que são oferecidas e que fortalecem a 
vocação do município para o turismo e a conservação. Desde o início de 2002, fazem parte 
do currículo escolar de 1a a 8a série as disciplinas de educação ambiental, turismo e inglês.  
 
Em Praia Grande, a maioria dos professores da rede escolar tem o ensino superior 
completo. Destacam-se neste município as iniciativas que visam diminuir a evasão dos 
alunos em idade escolar, tais como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 
que atende mais de cem crianças, e o programa Bolsa-Escola, que atende mais de 
duzentas famílias. Há de se louvar também a criação do CEPROACA17, que oferece 
disciplinas extracurriculares tais como música, artes, dança, etc,. com enfoque dado aos 
alunos que têm dificuldades de aprendizado. 
 
Em Jacinto Machado, os professores também têm curso magistério ou estão em vias de 
completá-lo a partir de convênio firmado entre o município e a Universidade do Sul 
Catarinense (UNISUL), Campus de Araranguá. Neste município, cerca de 25% das 
unidades de ensino estão localizadas na sede e as demais atendem as localidades rurais. O 
transporte à sede, para os alunos que estão cursando o ensino médio, é fornecido pela 
prefeitura.  
 
Não há nos municípios de entorno aos Parques Nacionais nenhuma universidade ou outro 
tipo de estabelecimento de ensino superior. No entanto, existem opções de ensino superior 
nos pólos regionais mais próximos, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, 
tais como a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) em Criciúma, a UNISUL em 
Araranguá, a Ulbra em Torres, a Universidade de Caxias do Sul (UCS), em Caxias do Sul e 
em Canela, e as recém criadas, Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) e Faculdade dos 
Imigrantes (FAI) em Caxias do Sul. Por meio de seu Programa de Educação à Distância, a 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) atende em média três turmas de 
pedagogia em Praia Grande (91 alunos), em salas de aula anexas à sede da prefeitura. 
Para facilitar o acesso dos alunos que cursam o ensino superior fora do município, as 
prefeituras oferecem alguns convênios na forma de transporte gratuito às universidades 
mais próximas.  
 

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

                                                 
17 O Centro Profissionalizante de Aproveitamento da Criança e do Adolescente – CEPROACA oferece disciplinas 
extra-curriculares, cursos profissionalizantes e auxílio a crianças com dificuldade de aprendizado no município de 
Praia Grande. 
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Jacinto Machado destaca-se pelo alto índice de cobertura vacinal e pelo baixo índice de 
mortalidade infantil, acima da média estadual, de acordo com os dados fornecidos pela 
compilação do Índice de Desenvolvimento Social (IDS) de Santa Catarina de 2001. Em 
entrevista realizada com o secretário de saúde do município, Sr. Hélio Giusti, o mesmo 
destacou que 11% do orçamento de Jacinto Machado é destinado à saúde, sendo que o 
município conta com um hospital particular de 38 leitos onde atuam três médicos e quatro 
plantonistas, sete postos de saúde, sendo um na sede e os demais nas comunidades, e 
uma ambulância, a qual encontra-se em estado inadequado. Quando não há possibilidade 
de tratar uma enfermidade no município, o paciente é encaminhado para Araranguá e, em 
casos mais sérios, Criciúma. É importante destacar que o hospital de Jacinto Machado 
recebe também pacientes dos municípios vizinhos de Santa Rosa e de Ermo, que não 
contam com hospitais próprios.  
 
Figura 2.5-8: Porcentagem de habitantes acima de 10 anos por anos de estudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censo Educacional, IBGE – 1991 
 
Em Praia Grande, a condição de saúde é mais precária do que em Jacinto Machado, como 
revela o componente de saúde do IDS de Santa Catarina. A cobertura vacinal, a mortalidade 
infantil e os demais indicadores que compõem o índice encontram-se significativamente 
abaixo da média estadual. O secretário de saúde do município não disponibilizou os dados 
solicitados referentes à situação de saúde e à estrutura de atendimento local. 
 
Em Cambará do Sul, os componentes de saúde ligados ao Índice Social Municipal Ampliado 
(ISMA) obtiveram índice baixo, ainda que o município estivesse em melhor posição do que 
mais de 70% dos demais do Estado do Rio Grande do Sul. Dados obtidos na secretaria de 
saúde do município revelam que a principal causa de mortalidade do município são as 
doenças cardiovasculares. O município conta com um hospital público que tem 33 leitos e 
cinco postos de saúde, sendo um na sede e quatro nas demais localidades. A ocupação dos 
leitos hospitalares é maior no inverno por conta das doenças respiratórias. Os hospitais de 
referência para onde são levados os pacientes cujas enfermidades não podem ser tratadas 
localmente são em Porto Alegre ou em Caxias do Sul. O município não possui ambulância, 
ainda que haja planos de adquirir uma no inicio de 2003, e atualmente o serviço é 
terceirizado pela empresa Cambará S/A, que disponibiliza sua ambulância.  
 
No município existem diversos programas de saúde em andamento para a prevenção e o 
atendimento ao diabetes e à hipertensão, assim como um programa de saúde da mulher 
(citopatológico). Encontram-se em fase de implantação programas voltados à saúde do 
trabalhador, a hanseníase e a tuberculose. 
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2.5.4 Saneamento básico  
 
A disponibilidade de água tratada, a existência e as condições das instalações sanitárias, e 
o tratamento dispensado ao lixo são importantes indicadores de qualidade de vida com 
reflexos diretos sobre a saúde e o bem estar da população. Em se tratando de municípios 
predominantemente rurais, cujas construções são pouco adensadas e com zonas urbanas 
relativamente pequenas, não é surpresa que os municípios de Jacinto Machado, Praia 
Grande e Cambará do Sul tenham estruturas bastante precárias no que se refere ao 
abastecimento de água, saneamento e destino do lixo. Embora a situação ideal seja de 
disponibilidade de rede coletora de esgotos e abastecimento de água, a incumbência de 
prover a infra-estrutura é do poder publico e, na ausência da mesma, as alternativas 
encontradas pelas populações indicam os condicionamentos derivados de sua condição de 
renda. Em geral, Cambará do Sul apresenta uma melhor estrutura do que Jacinto Machado 
e Praia Grande no que se refere a lidar com estas questões, possivelmente resultante de 
estímulos e investimentos por parte do governo do Rio Grande do Sul em prover este tipo de 
infra-estrutura.  
 
A água que abastece Cambará do Sul está sob concessão da CORSAN (Companhia 
Riograndense de Saneamento), cujo sistema de captação provém principalmente de poços 
artesianos, embora também conte com barragens. Em Praia Grande, o abastecimento de 
água é feito pela CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento -, enquanto 
que em Jacinto Machado o abastecimento é feito pela SAMAE – Serviço Autônomo 
Municipal de Águas e Esgoto. A rede pública que abastece os municípios atinge 50%, 55% 
e 65% dos domicílios de Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do Sul, 
respectivamente e abrangem principalmente as áreas urbanas. Muitas das propriedades 
rurais obtém água a partir de poços ou nascentes, sendo o fornecimento feito desta forma 
em, respectivamente, 46%, 42% e 24% dos domicílios dos três municípios. O restante 
obtém água de outras formas não especificadas pelo IBGE no censo de 2000 (Figura 2.5-
9). 
 
Figura 2.5-9: Abastecimento de água 

Fonte: Censo IBGE, 2000. 
 
A estrutura de saneamento da região não tem capacidade para receber e tratar os dejetos 
produzidos nos municípios de entorno aos Parques Nacionais. A coleta de esgoto sanitário 
na rede pública é praticamente inexistente nos municípios de Jacinto Machado e Praia 
Grande, e não chega sequer a 1% dos domicílios, enquanto que em Cambará do Sul a rede 
capta os dejetos de 19% das residências. A maior parte dos efluentes domésticos é tratada 
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em fossas sépticas, chegando a 74,5% do total em Jacinto Machado, 72,8% em Praia 
Grande e 46,0% em Cambará do Sul. O tratamento em fossas rudimentares chega a 15,8% 
do total em Jacinto Machado, 15,2% em Praia Grande e 11,0% em Cambará do Sul, sendo 
que neste município a porcentagem de dejetos que são despejados em valas chega a 
19,5% (Figura 2.5-10). 
 
Figura 2.5-10: Saneamento – Esgoto sanitário 

Fonte: Censo IBGE, 2000 
 
Apesar dos três municípios contarem com um sistema de coleta de lixo, as áreas para onde 
este vem sendo destinado não estão regularizadas, caracterizando-se como lixões a céu 
aberto, localizados nos próprios municípios. Em Jacinto Machado 54,3% dos domicílios têm 
lixo coletado, índice que é de 64,9% em Praia Grande e de 83,4% em Cambará do Sul. Dos 
domicílios que não são atendidos pela coleta de lixo, uma boa parte queima os rejeitos 
sólidos enquanto que, em menor escala, ocorre também de o lixo ser enterrado, jogado em 
terrenos baldios ou em rios. A queima do lixo ocorre em até 39,5% dos domicílios de Jacinto 
Machado, 27,1% dos de Praia Grande e 11,9% dos de Cambará do Sul (Figura 2.5-11). 
 
Em Cambará do Sul existem três áreas de descarte de resíduos sólidos e há uma caçamba 
à disposição para realizar a coleta. No entanto, esta não abrange as vilas mais distantes da 
sede, algumas das quais atendidas pelo sistema de manejo de resíduos sólidos da Celulose 
Cambará. Informalmente ocorre a seleção de materiais recicláveis do lixo in natura por parte 
de um pequeno grupo familiar, que comercializa estes materiais.  
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Figura 2.5-11: Destino do lixo 

Fonte: Censo IBGE, 2000 
 

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

 
Fonte: Censo 2000, IBGE. 
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Figura 2.5-13: Percentual de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes por faixa de rendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ORD. 98  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 TOTAL 
DO RS 0,53 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 

315 Cambará 
do Sul 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Fonte: ISMA, RS. 1991-1998. FEE/NIS 
 
Quadro 2.5.3: Componentes do Índice Social Municipal Ampliado - Cambará do Sul 

COLOCAÇÃO QUESITO ÍNDICE 

189 Domicílio/saneamento 0,55 
394 Educação 0,52 
453 Renda 0,31 
127 Saúde 0,49 

Fonte: ISMA, RS. 1998. FEE/NIS 
 
Os municípios catarinenses têm como índice social mais recente o IDS, composto de 
dezessete indicadores pertencentes a três categorias, sendo elas saúde, educação e 
economia. Tanto Jacinto Machado como Praia Grande tiveram um péssimo desempenho, 
abaixo da média estadual, 0,93, alcançando 0,84 e 0,77 e colocando-se na 198a e 263a 
posição, respectivamente, num total de 293 municípios.  
 
Figura 2.5-14: Componentes do Índice de Desenvolvimento Social - SC 

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

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

 
FONTE: Diretoria de Desenvolvimento Urbano - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Meio Ambiente, 
2001Atividades Econômicas 
 
As atividades econômicas nos municípios de entorno dos Parques Nacionais refletem a 
transição de comunidades que tem vocação e tradição rural, mas passam por período de 
urbanização e diversificação de atividades. A maior oferta de produtos e serviços, aliada ao 
crescimento das atividades que agregam valor à produção primária dos municípios e mais 
recentemente do turismo, tem criado demanda de mão-de-obra para os residentes. Neste 
sentido, Cambará do Sul destaca-se pela cadeia silvícola, incluindo-se aí as empresas 
Celulose Cambará S/A e Reflorestadores Unidos S/A, e pela forma como o turismo tem se 
desenvolvido. As atividades econômicas de Jacinto Machado não evoluíram da mesma 
forma que em Cambará do Sul, em que pese o crescente número de indústrias de 
beneficiamento da produção agrícola local. A principal debilidade identificada na relação do 
município com os Parques Nacionais é a falta de estrutura da indústria turística local, 
ignorada em grande parte pela iniciativa privada e pela administração pública. Já a 
economia de Praia Grande tem crescente participação das indústrias, do comércio e, ainda 
que de forma mais modesta que em Cambará do Sul, da indústria turística, a qual desponta 
como alternativa e complemento de renda ao setor rural. 
 
Tabela 2.5-1: Peso relativo do valor adicionado bruto dos setores de atividade 
econômica  

 
Na análise do valor adicionado bruto dos setores de atividade econômica de cada município, 
a tabela 2.5-1 revela a importância relativa de cada setor frente ao outro, e o peso que cada 
um tem na economia do respectivo município. No entanto, quando da comparação direta 
entre os municípios, há de se fazer a ressalva de que os dados para Cambará do Sul e os 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

Jacinto Machado            457.138 9%              2.415.826 48%            1.050.164 21% 1.127.523 22% 2.177.687 43% 5.050.651

Praia Grande            608.848 9%              2.302.358 36%            3.296.992 51% 270.203 4% 3.567.195 55% 6.478.401

Cambará do Sul         7.329.039 17%            16.051.092 37%               962.165 2% 19.183.329 44% 20.145.494 46% 43.526.435

Municipio

FONTE RS: FEE/Núcleo de Contabilidade Social              FONTE SC: Secretaria de Estado da Fazenda, Nucleo de Estatistica e Informatica (DIEF, 1999)

Total do VAB

Valor Adicionado Bruto (VAB) a preços básicos, por setores de atividade econômica - 1999

Total dos Serviços

Serviços
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Comércio Demais Serviços
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municípios catarinenses foram obtidos a partir de fontes diferentes, apresentando 
distorções entre si enquanto aos valores reais e a classificação de determinadas atividades 
em diferentes setores. 
 
Em Jacinto Machado, o setor da indústria tem maior valor adicionado entre os setores, 
puxado principalmente pelas atividades de fabricação de móveis de madeira, respondendo 
por 15% do valor adicionado total, e da geração e distribuição de energia, que responde por 
22% do valor adicionado total. É por conta da presença da Cooperativa de Eletrificação 
Rural de Jacinto Machado, que atua na distribuição de eletricidade de diversos municípios 
da região incluindo Praia Grande, que a atividade tem tamanha expressão. O setor do 
comércio é pouco menor que o de serviços; o setor agropecuário é o de menor expressão 
no município, destacando-se pelo beneficiamento do arroz, atividade que contribui com 9% 
do valor adicionado total. 
 
Em Praia Grande, o comércio tem o maior valor adicionado entre os setores, sendo que a 
venda de materiais elétricos e de implementos agrícolas tem peso de 26% e de 8% no valor 
adicionado total do município, respectivamente. A indústria, que tem como principais 
atividades a fabricação de plásticos industriais e calçados (geradores de resíduo), é o 
segundo maior setor. O agropecuário vem em seguida, por conta dos cereais e do arroz. 
 
Cambará do Sul tem no setor terciário o maior valor adicionado, incluindo-se aí as atividades 
relacionadas ao turismo. O segundo maior valor adicionado é atribuído à indústria, sendo a 
fabricação de celulose a principal atividade do setor, e o terceiro à agropecuária, 
impulsionada pelas atividades de pecuária e silvicultura.  
 
As unidades de comércio ligadas ao setor primário têm diminuído em quantidade à medida 
que as associações, as cooperativas, e os departamentos florestais e agropecuários das 
industrias de beneficiamento da produção agrícola e silvícola têm concentrado a 
comercialização da produção. Os produtores rurais espalhados pelos municípios, por se 
tratarem de pequenos produtores com volume de produção individual praticamente 
inexpressivo na maioria dos casos, preferem comercializar seus produtos em grupo. 
 
Por outro lado, as unidades de comércio ligadas ao setor secundário têm aumentado na 
medida que surgem oportunidades novas para agregar valor à produção primária. 
Destacam-se neste setor as indústrias de transformação que, além dos tradicionais 
fabricantes de móveis de madeira, têm diversificado sua atuação. Como exemplo, podemos 
citar a transformação da banana em Jacinto Machado, onde existem três industrias que 
surgiram recentemente e que produzem balas com o produto. 
 
O setor terciário, dos comércios e serviços, tem crescido rapidamente, impulsionado pelo 
crescimento da população urbana e do turismo. Em todos os municípios, o comércio é a 
atividade com maior número de unidades, dividindo-se entre comércio tradicional, como 
supermercados, postos de gasolina, açougues, etc., e dirigido a público especifico, como os 
pontos de venda de artesanato, de equipamentos de esporte de aventura e dos produtos da 
Cooperativa de Produtores Ecológicos em Praia Grande. 
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Tabela 2.5-2: Número de unidades locais e pessoal ocupado por setor (Jacinto 
Machado) 

Fonte: IBGE, 2000 
 
Entre 1996 e 2000 houve forte crescimento nas atividades de comércio, indústrias de 
transformação e serviços em geral no município de Jacinto Machado, tanto em termos de 
unidades que exercem a atividade como de pessoal ocupado pela atividade, como 
demonstra a tabela 2.5-2. As demais atividades mantiveram relativa estabilidade com 
redução apenas no número de unidades que exercem atividades de alojamento e 
alimentação e atividades imobiliárias. Em que pese a redução no número de unidades 
destas áreas, praticamente não houve diminuição no pessoal ocupado pela atividade. 
 
Ainda que durante o período inteiro a tendência tenha sido de crescimento, vemos que entre 
1999 e 2000 houve uma retração no número de unidades e também no número de pessoas 
ocupadas, possivelmente resultado de dificuldades conjunturais dos mercados locais, 
regionais, nacionais e globais. Considerando-se todas as atividades, entre 1996 e 2000 
houve aumento de 10% no número de unidades (22 novas unidades) e, o que é mais 
expressivo, aumento de 61% no número de pessoas ocupadas no município (329 novas 
ocupações). 
 
A atividade de alojamento e alimentação, bem como as atividades imobiliárias, que podem 
nos remeter ao turismo, mostra um decréscimo no número de estabelecimentos bem como 
no número de pessoal ocupado, entre 1996 e 2000. 

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000

A Agricultura, pecuária, silvicultura 
e exploração florestal 2 2 2 3 2 X X X 4 X

B Pesca - - - - - - - - - -

C Indústrias extrativas - - - - - - - - - -

D Indústrias de transformação 33 35 39 50 46 158 210 273 423 410
E Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 2 2 3 3 3 X X 27 27 28

F Construção 1 - 1 1 1 X - X X X

G Comércio; reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e 
domésticos 121 111 110 133 133 209 209 202 254 269

H Alojamento e alimentação 8 7 5 4 4 8 8 10 7 8
I Transporte, armazenagem e 
comunicações 14 15 13 14 14 59 56 67 69 52

J Intermediação financeira 4 4 4 3 3 16 16 17 20 20

K Atividades imobiliárias, aluguéis 
e serviços prestados às empresas 8 5 4 7 5 10 7 6 12 9
L Administração pública, defesa e 
seguridade social 2 2 2 2 2 X X X X X

M Educação 1 1 1 - - X X X - -

N Saúde e serviços sociais 3 2 2 3 4 33 X X 30 28
O Outros serviços coletivos, sociais 
e pessoais 25 22 53 65 29 44 41 47 37 42

224 208 239 288 246 537 547 649 883 866Total

Primario

Setor

Secundario

Terciario

Classificação de atividades (CNAE)

Jacinto Machado 

Número de unidades locais (Unidade) Pessoal ocupado total (Pessoas)
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Tabela 2.5-3: Número de unidades locais e pessoal ocupado por setor (PraiaGrande) 

Fonte: IBGE, 2000. 
 
Em Praia Grande, conforme se observa na tabela 2.5-3, o comércio é a atividade que conta 
com o maior número de unidades, seguido das indústrias de transformação e dos serviços. 
No entanto, as indústrias de transformação, da fabricação de móveis e de calcados, são as 
principais empregadoras, com mais do dobro de pessoas ocupadas que o comércio, 
segundo maior empregador.  
 
Com a exceção da construção e das atividades imobiliárias, as demais no mínimo 
mantiveram o número de unidades e pessoas ocupadas do inicio do período, sendo que a 
maioria apresentou algum crescimento. Destaque para as indústrias de transformação, que 
praticamente dobraram o número de pessoas ocupadas em cinco anos e para as atividades 
ligadas a serviços coletivos, sociais e pessoais, apresentando desempenho maior que o 
dobro no número de unidades e de pessoas ocupadas. 
 
Entre 1996 e 2000 o crescimento das atividades no município demonstrou-se modesto 
quando avaliado do ponto de vista do aumento das unidades (de 16% no período), e de 
forma bastante expressiva quando avaliado do ponto de vista do aumento de pessoas 
ocupadas (de 56% no período).  

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000

A Agricultura, pecuária, silvicultura 
e exploração florestal - 1 - - - - X - - -

B Pesca - - - - - - - - - -

C Indústrias extrativas 1 3 3 3 4 X 3 3 3 4

D Indústrias de transformação 53 50 51 63 68 288 361 466 389 571
E Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 1 2 2 2 2 X X X X X

F Construção 8 5 3 5 4 51 12 8 14 13

G Comércio; reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e 
domésticos 92 92 99 100 100 173 176 196 194 219

H Alojamento e alimentação 9 8 8 8 9 11 9 10 8 11
I Transporte, armazenagem e 
comunicações 9 10 9 13 12 19 20 18 38 27

J Intermediação financeira 1 1 1 1 2 X X X X X

K Atividades imobiliárias, aluguéis 
e serviços prestados às empresas 20 5 4 4 6 26 10 6 7 10
L Administração pública, defesa e 
seguridade social 1 1 2 1 1 X X X X X

M Educação 1 1 5 1 3 X X 16 X 23

N Saúde e serviços sociais 1 2 1 1 2 X X X X X
O Outros serviços coletivos, sociais 
e pessoais 14 14 25 27 32 18 21 28 24 38

211 195 213 229 245 586 612 751 677 916

Setor

Primario

Secundario

Terciario

Total

Classificação de atividades (CNAE)

Praia Grande 

Número de unidades locais (Unidade) Pessoal ocupado total (Pessoas)
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Tabela 2.5-4: Número de unidades locais e pessoal ocupado por setor (Cambará do 
Sul) 

Fonte: IBGE, 2000. 
 
Cambará do Sul, conforme se observa na tabela 2.5-4, destaca-se por ser dos três o 
município com maior quantidade de unidades locais e de pessoas ocupadas. Por possuir 
indústrias de maior porte (principalmente ligadas ao cultivo e beneficiamento de madeira) e 
uma infra-estrutura turística crescente, com quantidades razoáveis de unidades de 
hospedagem, comércio e alimentação, o município tem se destacado pelo crescimento da 
indústria e comércio local. No período entre 1996 e 2000 surgiram mais de cem novas 
unidades comerciais e foram criados mais de seiscentos postos de trabalho.  
 
As únicas atividades que tiveram redução no número de unidades no período são a 
produção e distribuição de eletricidade, gás e água. Já as atividades imobiliárias, de 
administração pública, defesa e seguridade social tiveram redução no número de pessoas 
ocupadas. Destacam-se pelo crescimento, as atividades de alojamento e alimentação 
(aumento de mais de 350% nas pessoas ocupadas e de 79% no número de unidades), das 
indústrias de transformação (aumento de 68% nas pessoas ocupadas e 52% no número de 
unidades) e aquelas ligadas à agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 
(aumento de 164% nas pessoas ocupadas e de 21% no número de unidades).  

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000

A Agricultura, pecuária, silvicultura 
e exploração florestal 24 25 24 24 29 50 49 46 50 132

B Pesca - - - - - - - - - -

C Indústrias extrativas 1 2 - 1 1 X X - X X

D Indústrias de transformação 25 29 29 41 38 402 596 607 683 676
E Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 3 1 1 1 1 5 X X X X

F Construção 4 4 2 5 5 4 3 X 7 62

G Comércio; reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e 
domésticos 94 108 101 118 121 146 190 196 224 247

H Alojamento e alimentação 29 35 33 47 52 17 27 43 66 77
I Transporte, armazenagem e 
comunicações 30 38 30 43 45 110 103 68 161 174

J Intermediação financeira 2 2 2 2 2 X X X X X

K Atividades imobiliárias, aluguéis 
e serviços prestados às empresas 7 5 5 6 9 21 9 11 15 15
L Administração pública, defesa e 
seguridade social 3 3 3 3 3 168 213 208 160 148

M Educação 3 - - - 1 0 - - - X

N Saúde e serviços sociais 1 1 1 1 1 X X X X X

O Outros serviços coletivos, sociais 
e pessoais 6 13 17 21 25 3 7 7 11 17

232 266 248 313 333 926 1197 1186 1377 1548

Setor

Primario

Secundario

Terciario

Classificação de atividades (CNAE)

Cambará do Sul 

Número de unidades locais 
(Unidade)

Pessoal ocupado total (Pessoas)

Total
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Figura 2.5-17: Média de pessoas ocupadas por unidade de atividade 
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Fonte: IBGE, 2000. 
 
O município que mais emprega pessoas por unidade na média é Cambará do Sul, com 4,65, 
seguido de Praia Grande com 3,74 e Jacinto Machado com 3,52. Este dado indica que, 
relativamente, o tamanho das empresas em Cambará do Sul é maior entre os três 
municípios e menor em Jacinto Machado. É necessário fazer uma ressalva quando da 
análise dos dados apresentados na figura 2.5-17, uma vez que não havia dados disponíveis 
para todas as atividades em cada município, o que pode gerar distorções e dificultar 
algumas comparações entre atividades e municípios. 
 
Em Jacinto Machado a atividade que mais emprega pessoas por unidade é a produção e 
distribuição de eletricidade, gás e água, com média de 9,33 pessoas, graças à presença da 
SAMAE, da Cooperativa de Irrigação de Jacinto Machado e da Cooperativa de Eletrificação 
Rural de Jacinto Machado. Em seguida vem as indústrias de transformação (8,91), a saúde 
e serviços sociais (7,00) e as atividades de transporte e a intermediação financeira (6,67 
pessoas por unidade). 
 
Em Praia Grande, as indústrias de transformação têm a mais alta média de pessoas 
ocupadas por unidade: 8,4, seguidas do setor de educação, com 7,67 pessoas.  
 
Em Cambará do Sul, as atividade com maior média de pessoas ocupadas por unidade são a 
administração pública, defesa e seguridade social, com 49,33 pessoas. Esta alta média está 
relacionada à pesada estrutura dos órgãos públicos municipais e estaduais do município. A 
segunda maior média pertence às indústrias de transformação, com 17,79 pessoas por 
unidade, seguida da construção com 12,40 pessoas. 
 
 
2.6 PERCEPÇÃO SÓCIOAMBIENTAL DAS COMUNIDADES DO ENTORNO SOBRE OS 

PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E SERRA GERAL18 
 
O estudo dos processos relativos a percepção sócio-ambiental é fundamental para a 
compreensão das inter-relações dos indivíduos com o meio em que estão inseridos. Neste 

                                                 
18 Responsável Técnico: Eduardo Hermes Silva. Relatório Temático encontra-se em anexo. 
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sentido, o indivíduo ou o grupo enxerga, interpreta e age em relação ao meio ambiente, 
externo ou interno a uma Unidade de Conservação, de acordo com interesses e 
necessidades, influenciados sobretudo pelos conhecimentos anteriormente adquiridos, pelos 
valores, pelas normas grupais, enfim, por um conjunto de elementos que compõem sua 
herança cultural (BUTZKE, 1997).  
 
Cabe destacar, no entanto, que a percepção sócioambiental de uma determinada população 
recebe influências não somente do sistema cultural-normativo (normas, valores e política) 
como do próprio modelo de desenvolvimento definido para a região (ibid). Assim, a 
integração das comunidades situadas na área de entorno das Unidades de Conservação 
deve, quando da aplicação de estratégias, prever também conhecimento e participação nas 
políticas públicas municipais e nos planos de desenvolvimento socioeconômico  definidos 
para a região. 
 

2.6.1 Contextualização da percepção socioambiental no entorno dos Parques 
 
A compilação e análise de dados secundários, referentes à percepção sócioambiental e 
relação das comunidades do entorno para com os referidos Parques, constituiu uma 
importante ferramenta para o planejamento, coleta e interpretação de dados primários. 
 
Cabe ressaltar, no entanto, que os dois trabalhos consultados (KINKER, 1999; SANTOS, 
2001), tiveram como área de abrangência o Parque Nacional de Aparados da Serra (PNAS) 
e comunidades do seu interior e entorno, excluindo-se deste modo localidades do entorno 
do Parque Nacional da Serra Geral (PNSG), dentre as quais destacam-se aquelas 
pertencentes ao município de Jacinto Machado. 
 
Os pontos de interesse, relacionados aos objetivos do presente relatório, foram abordados 
em ambos trabalhos através da aplicação de questionários junto a residentes dos 
municípios de Praia Grande e Cambará do Sul. A amostragem incluiu atores sociais ligados 
a diferentes atividades econômicas, tanto de áreas urbanas quanto rurais. 
 
Destaca-se aqui, dentre os objetivos de Santos (2001), a percepção das comunidades sobre 
o PNAS e sobre os carnívoros, assim como o levantamento da ocorrência de infrações 
ambientais na região através de laudos do IBAMA. 
 
Dos 51 questionários aplicados, no período de março de 1999 a março de 2000, a autora 
amostrou predominantemente propriedades cuja principal fonte de renda está ligada a 
atividades agropecuárias (64,8%), sendo a maioria de mão-de-obra familiar (70%) 
(SANTOS, 2001). 
 
Dentre os aspectos mais relevantes associados à percepção das comunidades frente ao 
PNAS, chamou atenção o fato de que: 17,6% dos proprietários amostrados disseram não 
conhecer o Parque; 23,5% não perceberam mudanças com a sua criação; e, 64,7% 
desconhecem quem administra esta Unidade de Conservação. Por outro lado, em mais de 
86% dos questionários aplicados, os atores sociais relataram achar muito importante a 
existência do Parque, sendo a maior justificativa citada, associada à importância das 
belezas naturais da região (ibid). 
 
No que diz respeito a relação com a fauna de ocorrência local, a análise dos questionários 
demonstrou que quase a metade das famílias inclui carne de caça na alimentação (47%). A 
predação de animais domésticos por silvestres, potencial fonte de conflito nesta relação, foi 
registrada em aproximadamente 55% das propriedades. Neste sentido, 33% destes 
moradores não adotam nenhum procedimento para evitar as predações e somente 2% 
chegam a comunicar o IBAMA (ibid). 
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Com relação as infrações ambientais, foram levantados 28 delitos, entre fevereiro de 
1998 e setembro de 1999, sendo interessante destacar que, enquanto na baixada os delitos 
estão relacionados a derrubada de mata nativa, aprisionamento de aves silvestres e 
armazenamento e transporte de madeira nativa, no Planalto, eles se relacionam a presença 
de gado e coleta de pinhão na área do Parque, assim como ao aprisionamento de aves 
silvestres (ibid) 

De acordo com Santos (ibid), uma pequena parte dos entrevistados vê prejuízos com a 
criação e implantação do Parque, principalmente como conseqüência da não regularização 
fundiária e de ataques de animais silvestres nas propriedades. A autora ainda salienta que, 
embora as comunidades reconheçam as belezas paisagísticas do Parque, elas 
desconhecem seu papel como Unidade de Conservação e sua própria administração. Deste 
modo, este autor coloca que além da falta de articulação com as comunidades do entorno, o 
Parque não é aparentemente reconhecido como patrimônio público. Nesta direção, foram 
inclusive identificados moradores das encostas que não tinham conhecimento de que 
residiam dentro da área do Parque. Além disto, a autora salientou que as comunidades 
vêem o IBAMA simplesmente como agente de policiamento e de punição para infrações 
contra a fauna e flora. 
 
Dentre os objetivos de Kinker (1999), com a aplicação de questionários para comunidades 
locais, tinham relação para com o presente relatório, aqueles que buscavam avaliar a 
relação comunidade/Parque Nacional e se o Parque trouxe conscientização ambiental aos 
moradores. Foram também levados em consideração, no entanto, os seguintes objetivos: 
conhecer o perfil do morador do entorno do Parque; avaliar o envolvimento com turismo e 
turista; a percepção dos impactos potenciais da atividade; e, se houve melhora da qualidade 
de vida em função do turismo. 
 
Com relação ao perfil dos moradores entrevistados por Kinker (ibid) cabe destacar 
principalmente algumas diferenças observadas entre os municípios de Praia Grande e 
Cambará do Sul. A renda média mensal dos moradores é aparentemente menor no primeiro 
município, onde a agricultura constitui a principal atividade ocupacional dos moradores. No 
entanto, em ambos foi significativa a porcentagem de pequenos comerciantes amostrados, 
assim como o fato da grande maioria dos entrevistados ter escolaridade entre 1º e 2º grau. 
Embora o movimento turístico seja mais expressivo em Cambará do Sul do que em Praia 
Grande, e a maior parte dos entrevistados ter salientado raramente encontrar turistas, a 
atividade é, de uma forma geral, bem vista pelas comunidades de ambos municípios (ibid). 
 
A análise dos questionários direcionados a abordagem da relação comunidade/Parque 
Nacional, demonstrou que, atualmente, a grande maioria dos moradores é a favor da 
Unidade (mais de 90% em ambos municípios). Dentre os motivos citados, destacam-se o 
desenvolvimento dos municípios e a conservação da natureza (com ênfase no primeiro em 
Cambará do Sul e no segundo em Praia Grande). Apenas 6,8% dos entrevistados em 
Cambará do Sul não era a favor da criação do Parque, sendo a maior parte devido a 
problemas com situação fundiária e restrições de uso (ibid). 
 
No entanto, quando questionados se o Parque trouxe problemas para a comunidade em que 
reside, responderam que sim: 41,1% dos entrevistados em Cambará do Sul e 21,7% em 
Praia Grande. Novamente, os problemas citados pelos entrevistados, em Cambará do Sul, 
dizem respeito à desapropriação e indenização (ibid). 
 
O uso de recursos naturais da área do PNAS foi negado na maioria dos questionários 
aplicados, em ambos municípios (85,8% em Cambará do Sul e 89,8% em Praia Grande), 
porém, em conversa informal a autora percebeu que a porcentagem do uso seria bem maior 
se esta questão fosse respondida sinceramente. (KINKER, op cit.) coloca que a caça é 
bastante praticada em Praia Grande, bem como o desmatamento para plantação de banana 
e extração de madeira para secagem de fumo. Em Cambará, a coleta de pinhão acontece 
anualmente, bem como o uso e manejo de pastagem para o gado. Importante ressaltar que, 
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em Praia Grande, foi maior a porcentagem dos que defendiam que os moradores 
deveriam ter direito ao uso de recursos dentro do PNAS, porque estavam ali antes de sua 
criação. 
A importância do Parque para conservação da natureza foi defendida pela maioria em 
ambos municípios (90,4% em Cambará e 86,4% em Praia Grande). Neste sentido, a maioria 
também concordou que a criação do PNAS foi e tem sido importante para a comunidade 
(ibid) 
 
Outro aspecto abordado por Kinker (op cit.) nos questionários destinados às comunidades 
locais diz respeito à relação IBAMA/comunidade. De uma maneira geral, a autora 
compreendeu, em conversa informal, que as pessoas não querem se comprometer quando 
o assunto diz respeito ao IBAMA. A relação deste órgão com o município de Praia Grande é 
conflituosa. De acordo com a autora, as poucas vezes que o IBAMA tem contato com a 
planície de entorno do Parque, é com o intuito de fiscalização ou aplicação de multas. Em 
Cambará é diferente, mesmo porque a maioria dos funcionários mora na cidade, sendo bem 
maior o contato do órgão com a comunidade, mas também com alguns casos de 
convivência conflituosa. 
 

2.6.2 Análise atual da percepção sócioambiental de moradores do entorno do PNAS 
e do PNSG 
 
A coleta de dados primários levou em conta a análise dos aspectos anteriormente citados. A 
pesquisa expedita em campo foi realizada entre os dias 19 e 29 de novembro de 2002. 
 
Figura 2.6-1: Porcentagem de atores sociais entrevistados 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2002 
 
Antes de iniciar a análise propriamente dita, cabe aqui salientar a importância e influência 
que os aspectos históricos e culturais do Planalto riograndense e da planície sul 
catarinense, notavelmente da região em que se inserem as referidas Unidades de 
Conservação, parecem exercer na percepção sócioambiental das comunidades 
circunvizinhas sobre as mesmas. Assim, embora outros aspectos, como o distanciamento e 
a acessibilidade aos Parques, ou mesmo o grau de contato da sua administração com os 
municípios do entorno, sejam também potencialmente relevantes neste sentido, as 
diferenças encontradas entre ambas unidades ambientais, Planalto e planície, parecem 
refletir de forma característica as diferenças sócioeconômicas de ambas regiões. 
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2.6.3 A importância dos Parques para os moradores do entorno  
Monaglio (apud  Indrusiak & Pádua, 1997), menciona que muito freqüentemente se 
descobre que comunidades vizinhas a áreas naturais protegidas desconhecem suas 
existências e/ou seus propósitos de conservação. Embora esta seja uma realidade 
aparentemente comum em Unidades de Conservação brasileiras, o desconhecimento das 
comunidades do entorno dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral sobre 
os mesmos não constitui, de acordo com os dados coletados, um problema significativo. 
 
No entanto, dadas as peculiaridades referentes a estes Parques Nacionais, alguns aspectos 
devem ser considerados. Mesmo compondo uma área contígua, ambas Unidades de 
Conservação foram criadas e implementadas em épocas diferentes, sendo da mesma forma 
distintos muitos aspectos relacionados à infra-estrutura, visitação e divulgação, dentre 
outros. 
Assim, mesmo que praticamente todos atores sociais contatados em campo tenham 
demonstrado conhecimento da existência dos Parques, uma expressiva porcentagem deles, 
particularmente nos municípios de Praia Grande e Jacinto Machado, ressaltou nunca tê-los 
visitado. Entende-se aqui que, aparentemente, conhecer/visitar os Parques significa para a 
maioria dos moradores entrevistados ter entrado através de alguma guarita de fiscalização 
do IBAMA e/ou ter conhecido o centro de visitantes do PNAS. 
A análise dos dados coletados demonstrou que, em Cambará do Sul, 100% dos atores 
entrevistados conhece e/ou visitou em algum momento os referidos Parques. No entanto, 
esta porcentagem diminui para 55,6% em Praia Grande e 30% em Jacinto Machado. Se, por 
um lado, o distanciamento e a acessibilidade aos locais de controle e recepção para 
visitação nos Parques é distinto em relação aos municípios do Planalto e da planície, por 
outro, há um considerável desconhecimento dos limites territoriais nas encostas da Serra 
por parte de moradores de algumas comunidades de Praia Grande e Jacinto Machado. 
 
Com relação ao conhecimento da existência do Parque cabe destacar a colocação de duas 
professoras de Praia Grande, se referindo à população local: 

 
As pessoas da comunidade nem se dão conta.  
O pessoal daqui não olha pra serra, caminha olhando só pra baixo. Muito pouca 
gente conhece os cânions. 

 
De forma ainda mais elucidativa é a abordagem a professora de uma comunidade rural de 
Jacinto Machado: 

 
Eu considero que um número bem pequeno de pessoas conhecem, assim de 
conhecer mesmo. Porque as pessoas, embora elas valorizem, elas não têm assim o 
hábito de tirar o tempo pra ir fazer visitas. Ainda não valorizam tanto! 

 
Um grande número de atores sociais entrevistados nos municípios da planície fez referência 
ao Parque através do uso de trilhas que subiam as escarpas da Serra Geral, incluindo 
principalmente professoras que realizaram atividades recreativas com alunos. O 
reconhecimento de áreas da encosta como sendo pertencentes aos Parques pode estar 
relacionado à recente criação de associações de condutores locais que vêm operando na 
região, e possuem, segundo os dados coletados, algum contato e/ou trabalhos em parceria 
junto às escolas. No entanto, muitas das trilhas referidas por estes atores não faziam parte 
da área do PNAS ou PNSG, o que nos remete novamente ao desconhecimento dos limites 
territoriais.  
 
Outro dado interessante está relacionado à denominação utilizada pelos atores sociais para 
referenciar os Parques, freqüentemente associada aos nomes dos principais atrativos dos 
mesmos, os cânions. Assim, o PNAS é geralmente designado como “Parque do 
Itaimbézinho” ou “Parque do Taimbézinho”, como colocado principalmente pelos moradores 
de Cambará do Sul. No caso do PNSG, se verificou um considerável desconhecimento por 
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parte de moradores entrevistados. Também na maioria das entrevistas realizadas, 
apenas um dos Parques é designado para ambos, no caso, o “Parque do Itaimbézinho”. 
Esses dados, assim como outros abordados no decorrer do texto, nos remetem à 
precariedade de divulgação dos parques junto aos municípios de planície, particularmente 
em relação ao PNSG. 
 
Este grau de conhecimento dos moradores do entorno sobre os Parques pode também ser 
analisado quando do questionamento sobre os motivos que levaram a criação dos mesmos. 
Novamente aqui, as diferenças encontradas, com base nos dados coletados, foram 
significativas entre o Planalto e a planície, como pode ser observado na figura 2.6-2. Pode-
se salientar a precariedade na divulgação dos parques junto aos municípios abordados, 
destacando-se o Parque Nacional da Serra Geral. 
 
Figura 2.6-2: Porcentagem de atores sociais que comentaram sobre os motivos de 
criação dos Parques Nacionais 
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Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2002 

 
Em Cambará do Sul, cerca de 87% dos atores sociais teceram algum comentário sobre os 
motivos de criação dos Parques, sendo a maioria deles associada à preservação ambiental. 
Um dos moradores ressaltou as belezas paisagísticas como principal motivo, e, dos 
moradores que aparentemente não sabiam dos motivos, cabe destacar um proprietário de 
uma área pertencente ao PNAS ainda não regularizada, cuja revolta ficou explícita desde o 
início da entrevista. Quando questionado se tinha conhecimento dos motivos de criação dos 
Parques, este respondeu que: 

 
“Não, eles querem é ganhar dinheiro! O Parque não serve pra nada!” 

 
No município de Praia Grande, aproximadamente 45% dos entrevistados comentaram sobre 
os motivos de criação dos Parques, citando tanto a preservação ambiental quanto o turismo 
e as belezas paisagísticas da região. Em Jacinto Machado, chamou atenção o fato de 
nenhum ator social contatado, incluindo professores, ter feito comentários a este respeito. 
 
Outro aspecto abordado junto aos atores sociais diz respeito à percepção das mudanças 
ocorridas com a criação e implementação dos Parques. Neste sentido, foram confirmadas e 
comentadas mudanças por aproximadamente 90% dos atores em Praia Grande e Cambará 
do Sul, caindo este número para 50% em Jacinto Machado. A proporção das principais 
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mudanças comentadas pelos moradores entrevistados nos três municípios encontra-se 
na Figura 2.6-3. 
 
Figura 2.6-3: Percepção das mudanças associadas a criação dos Parques Nacionais 
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Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2002 
 
Nos municípios de Cambará do Sul e Praia Grande foi proporcional a porcentagem de 
comentários atribuídos à conscientização (cerca de 50%) e dificuldade de sobrevivência (em 
torno de 12%). Os comentários relacionados ao turismo e à preservação ambiental, no 
entanto, foram mais freqüentes em Cambará do Sul (38% e 75% respectivamente) do que 
em Praia Grande (22% e 56%). 
 
Em Jacinto Machado, a proporção das atribuições relacionadas aos comentários sobre 
mudanças percebidas com a criação dos Parques foi visivelmente distinta dos demais 
municípios, sendo maior o número de comentários sobre mudanças associadas à 
dificuldade de sobrevivência dos agricultores (40%). Este aspecto, dada a peculiaridade do 
município, será abordado mais adiante. As percepções de mudanças ligadas à 
conscientização, preservação ambiental e ao turismo, foram razoavelmente equivalentes, 
correspondendo respectivamente a cerca de 30%, 30% e 20%.  
 
Novamente, aqui, a grande atribuição dada ao incremento do turismo perece estar 
relacionada às atividades da associação de condutores locais, e não de fato ao 
envolvimento turístico do município como um todo com os referidos Parques Nacionais. 
 

 “De uma forma geral, ninguém é contra o Parque, todo mundo acha que é 
necessário”. 

 
A frase acima, de um morador de Cambará do Sul, exemplifica de maneira explícita um 
sentimento aparentemente predominante entre grande parte dos atores sociais 
entrevistados em campo. Neste sentido, os Parques foram considerados importantes em 
cerca de 90% das entrevistas em Cambará do Sul e Jacinto Machado, e 100% em Praia 
Grande. 
 
Estes dados corroboram com os resultados encontrados por Santos (2001) e Kinker (1999) 
para o PNAS, complementado neste caso, com a análise sobre o PNSG e com as 
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comunidades de Jacinto Machado. O quadro 2.6-1 ilustra os principais motivos 
atribuídos a importância dos Parques pelos atores sociais entrevistados nos três municípios. 
Ressalta-se que alguns entrevistados atribuíram mais de um motivo, de modo que a soma 
das porcentagens relativas a cada um dos três municípios corresponde a mais de 100%. 
 
Quadro 2.6-1: Motivos associados à importância dos Parques (em %) 

ITENS Cambará do Sul Praia Grande Jacinto Machado 

Preservação 62,5 44,4 60,0 

Turismo 37,5 55,6 20,0 

Paisagem 25,0 33,3 30,0 

Conscientização - 11,1 - 

Qualidade da água - - 10,0 

Outros - 11,1 10,0 
Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2002 
 
Se por um lado, estes motivos atribuídos à importância de ambos Parques Nacionais 
caracterizam a existência de pontos de afinidade na percepção das comunidades para com 
os mesmos, por outro, vários pontos de conflito foram também levantados pelos 
entrevistados. Praticamente todos os atores sociais contatados nos três municípios citaram 
problemas associados à relação Parques/Comunidades. 
 
Mesmo tendo sido retratados de forma distinta pelos entrevistados, a diversidade de 
conflitos foi aqui categorizada com base em experiências anteriores com comunidades 
situadas no entorno e interior de Unidades de Conservação, sendo, no entanto, algumas 
delas aparentemente peculiares à realidade local estudada. Todos estes pontos de conflito, 
assim como os de afinidade, estão sistematizados e espacializados, com relação aos três 
municípios, na Matriz de Percepção Sócio-ambiental (Quadro 2.6-2, no final deste item).  
 
Esta categorização não levou inicialmente em conta a atribuição de uma possível origem 
dos conflitos, no que diz respeito a instituições, legislação ou meramente imaginário popular, 
refletindo, na medida do possível, apenas uma organização das “falas e olhares” das 
comunidades amostradas neste trabalho. Deste modo, destacam-se dentre as categorias de 
conflitos levantadas pelos atores sociais da pesquisa, aquelas referentes a: 

•  indenização; 

•  desapropriação; 

•  restrições de uso; 

•  desconhecimento dos limites territoriais dos Parques;  

•  fiscalização ostensiva; 

•  limitação do desenvolvimento agrícola; 

•  predação de animais domésticos; 

•  sistema de arrecadação do Parque; 

•  proibição de acesso; 

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

•  acesso e infra-estrutura dos Parques. 
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Em Cambará do Sul, alguns comentários que caracterizam bem os principais conflitos 
levantados são citados no quadro a seguir: 
 
Quadro 2.6-2: Principais conflitos levantados em Cambará do Sul 

CATEGORIA COMENTÁRIOS 

Indenização 
Já entraram em choque não pagando os proprietários do Parque. 
Este é o maior choque que representa a criação do Parque. [...] eles 
tinham que ter verba, o governo tinha que ter verba para pagar os 
proprietários do Parque. 
Acho que eles funcionariam como um meio de preservação, de 
ajudar a cuidar assim, já que lá era o habitat deles. Uma vaca que 
pasta lá também não vai mudar nada! E o homem do campo, tirar ele 
do campo, pra onde ele vai?! Morrer de fome na cidade, porque não 
tem uma profissão! 

Desapropriação 

Fulano trabalha no IBAMA, mas mora dentro do Parque, a nossa 
fazenda é ali, tivemos de sair! 

Indenização e 
desapropriação 

A não regularização fundiária criou uma certa resistência na 
comunidade. 

Predação de 
animais 

domésticos 

Uma coisa que eu não sei se tá certo, é trazerem animais de fora e 
soltarem aqui. Estes, acho que de circo, sei lá da onde. Aqui já foram 
muitos que matam mesmo! Jaguatirica e estes outros animais. 
Predadores, carnívoros, leãozinho...Tem que soltar num habitat que 
eles estavam, soltar num estranho eles vão procurar fazenda, onde 
tem gado, ovelha! 
Precisa de muita lenha né. Para aquecer. Então o IBAMA pega um e 
multa, pega outro cortando um pau lá dentro da propriedade, então 
dá multa. Não gostam disso, a pessoa quer liberdade! 
O fazendeiro aqui não tem vez. É como a queimada também. Era 
queimado e vinha o pasto novo. Hoje em dia com os ambientalistas, 
não pode mais queimar. Acho que estão certos por um lado, mas o 
que mora na região vai ter um prejuízo com isto. 

Restrições de uso 

A gente não vai queimar ilhote a vida inteira, até porque o ilhote tá 
sendo ai até condenado! 
Uma das reclamações da comunidade é isto daí, aonde vai o 
dinheiro? Por que é tão caro pra entrar? 

Sistema de 
arrecadação 

Quanto à administração, eu acho que uma parte devia ficar no 
município né? Embora o Parque seja nacional, o município é que 
arca ali...Tem que ter este convênio com a prefeitura, ela coloca os 
funcionários e tinha que ter um retorno de tantos por cento. 

Ausência de 
contato com as 
comunidades 

Eu acho que 90% da população de Cambará não conhece o Parque.

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

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

•  ostensividade da fiscalização; 

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

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

 
Figura 2.6-6: Percentagem de presença dos principais conflitos nas entrevistas de 
Jacinto Machado 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2002 
 
Neste sentido cabe também ilustrar esta relação através da transcrição de alguns relatos 
coletados em comunidades da baixada, como segue no quadro 2.6-3. 
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Quadro 2.6-3: Principais conflitos levantados em Jacinto Machado e Praia Grande 

CATEGORIA COMENTÁRIOS 
Tu não pode tirar um palanque, não pode tirar uma tora, tem 
que tirar só coisas que foi plantado, se não... não tem como 
sobreviver, se não tiver emprego! Restrições de uso 
O agricultor devia ter algo mais que o beneficiasse, não só 
proibisse. 
Não mudou nada. O que mudou aqui, sabe o que mudou? É 
que ficou mais dificuldade pra nós aqui. Mais difícil porque o 
seguinte, se tem que tirar uma lenha, de repente o gás ta R$ 
25, [...] tem que cortar de machado assim escondido, tipo 
roubo. Coisa que tem e a gente não pode fazer nada. 
Por um lado é bom, por um lado proíbe muita coisa daí 
também. IBAMA proíbe muita coisa, principalmente pros 
colonos que trabalham na roça e querem fazer alguma coisa; 
daí vai pertencer ao parque, e ta tudo demarcado já! 

Limitação do 
desenvolvimento 

agrícola e restrições 
de uso 

Eles fazem um papel bom. A comunidade aqui, o único defeito 
que eles acham é que não pode tirar lenha; daí muitas pessoas 
precisam de lenha, porque tem que tocar fumo. 
Eu acho que eles não precisavam dá multa, só orientar as 
pessoas pra não pegar mais os bichos, não cortar lenha.... Fiscalização ostensiva O pessoal vem aí ameaçando, assustando o povo; ai ninguém 
vai lá por causa disso! 

Falta de 
contato/articulação 

com a comunidade e 
Limitação do 

desenvolvimento 
agrícola 

Qual esse objetivo? O porque desta reserva? Pra que isto? Por 
que ali não pode ser mexido, ser desmatado? As pessoas não 
entendem muito isso. As pessoas pensam assim ó, que não 
tem como morar próximo a estas regiões porque daí não tem 
como sobreviver! 

Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2002 
 
Particularmente na baixada, não só os agricultores, como muitos professores foram bastante 
elucidativos com relação tanto aos conflitos quanto às dúvidas de alguma forma associadas 
aos Parques Nacionais. Neste sentido, ficou também bastante perceptível o receio que 
muitos agricultores tinham de expressar suas angústias, possivelmente com medo de 
eventuais represálias.  
 
Desta forma, os próprios conflitos existentes em relação à categoria de manejo das 
Unidades nos remetem a outro histórico problema, comum a diversas áreas naturais 
protegidas brasileiras: trata-se da imagem associada aos órgãos responsáveis pela sua 
administração.  
 

2.6.4 A relação com a administração dos Parques e com o IBAMA 
Na coleta de histórias orais, a relação da administração dos Parques e do IBAMA com as 
comunidades do entorno foi analisada, no intuito de também subsidiar o planejamento de 
estratégias de mitigação de conflitos junto às comunidades. 
 
A análise dos dados revelou diferenças marcantes relacionadas não só ao 
contato/articulação do IBAMA e da administração dos Parques com as comunidades do 
Planalto e da planície, como, conseqüentemente, à visão que estas comunidades possuem 
dos mesmos, corroborando novamente com as colocações levantadas por Santos (2001) e 
Kinker (1999). 
 
Enquanto em Cambará do Sul, cerca de 90% dos entrevistados conhecem o responsável 
pela administração e funcionários dos referidos Parques, nos municípios da baixada, 
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nenhum dos atores sociais da pesquisa relatou ter conhecimento sobre a administração 
dos Parques. Alguns destes, no entanto, comentaram conhecer os fiscais que ocupam os 
Postos de Fiscalização e Controle (PIC’s) do PNAS localizados no município de Praia 
Grande. 
 
A exceção dos aspectos associados às restrições e à própria ausência de contato com as 
comunidades, a abordagem predominante no que diz respeito à visão/relação com a 
administração dos Parques foi relativamente diferente na planície e no Planalto. 
 
Em Cambará do Sul, o aspecto levantado pelos entrevistados que mais chamou a atenção 
(37,5% das entrevistas) está relacionado à parcialidade com que a administração dos 
Parques se relaciona com a comunidade. Assim, não só a priorização de contato com a 
prefeitura do município e com atores sociais privilegiados foi ressaltada, como também a 
própria arbitrariedade na seleção e contratação de funcionários dos Parques. Estes dados 
não foram confirmados junto aos órgãos responsáveis, tendo apenas o intuito de elucidar 
aspectos marcantes abordados na coleta de dados junto à comunidade, porém sendo de 
grande importância no planejamento futuro de ambas Unidades. 
 
Cabe destacar, neste sentido, que em muitas Unidades de Conservação o uso indevido e 
sem planejamento de informantes privilegiados na comunidade pode gerar problemas de 
intriga decorrentes de um sistema informal de denúncias, dificultando ainda mais trabalhos 
de inserção e envolvimento comunitários. 
 
Nos municípios de Praia Grande e Jacinto Machado, a administração dos Parques, embora 
pouco comentada, foi associada à aplicação de multas e a ações ostensivas e truculentas 
de fiscalização, por dois moradores entrevistados. 
 
Novamente cabe ressaltar que os dados coletados refletem, em parte, o fato do centro de 
visitantes do PNAS e das vias de acesso aos principais pontos turísticos dos Parques 
estarem localizados na região do Planalto. Acrescenta-se a isto o fato da grande maioria dos 
funcionários dos Parques, incluindo aí seu administrador, residir no município de Cambará 
do Sul e/ou regiões adjacentes.  
 
Com relação à percepção das comunidades sobre o IBAMA, na grande maioria dos casos 
este órgão é visto com certa negatividade pela população, parecendo despertar sentimentos 
como medo, insegurança e revolta. Esta negatividade é resultante principalmente do papel 
atribuído a este órgão de agente de policiamento e fiscalização ambiental, por grande parte 
dos atores sociais entrevistados (67% do total). Esta atribuição se fez presente tanto na 
planície quanto no Planalto, como fica ilustrado nos relatos abaixo. 
 
Planalto: 

O pessoal do campo fala que o IBAMA é pior que o leão, é um bicho né! 
O IBAMA pra nós não fez nada, só incomodou! 
A comunidade fica mau informada, foi o IBAMA que fechou.[...]. É assim que eles 
vêem o IBAMA, como um intruso! 
O IBAMA foi chegando, foi chegando, sem uma reunião assim com a comunidade, 
com abuso de poder; é o que eles entendem! 
Bom, o IBAMA manda, multa, faz e acontece. Pra onde vai o dinheiro não sabemos, 
se fica aqui, se vai pra Brasília. 
 

Planície: 
As crianças falam que o IBAMA é a polícia da natureza. 
A função do IBAMA é cuidar pra turma não andar derrubando o mato. 
Eu acho que os alunos não têm claro qual é o papel do IBAMA; pra eles, a idéia do 
IBAMA é de um repressor, um policiamento. É o cara que vem pra atrapalhar a vida 
deles, um obstáculo!  
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Fica bastante claro que as comunidades não parecem compreender qual o verdadeiro 
papel do IBAMA. Por outro lado, chamou a atenção o fato de alguns atores sociais 
entrevistados, nos três municípios, terem reconhecido a importância do órgão no que se 
refere a estes mesmos pontos de conflito: o policiamento e a fiscalização. 
 

O IBAMA pra mim é um órgão competente, no que cabe a eles. 
Se não fosse o IBAMA, na verdade, nós já tinha destruído tudo isso daqui. Por que? 
Porque nós não temos emprego, nós temos que tirar aquela madeira, tirar aquele 
palanque [...] pra gente se alimentar, pra sobreviver. 
A importância é muito grande, em todos os sentidos. Porque aí existe uma 
preservação em tudo, na água, nas matas. Muitos de nós não se davam conta do 
valor.... 
 

2.6.5 Sugestões levantadas pelos moradores do entorno 
Muitos atores sociais contatados salientaram pontos importantes para subsidiar o 
planejamento de ações estratégicas junto às comunidades. Mesmo que algumas destas 
demandas possam não caber à administração dos Parques Nacionais e/ou ao IBAMA, elas 
assumem fundamental importância uma vez que demonstram os anseios e desejos das 
comunidades no que se refere a um cenário ideal. Outras demandas, no entanto, estão 
diretamente ligadas a uma relação potencialmente amigável entre a administração dos 
Parques e/ou o IBAMA e as comunidades. 
 

Eu acho que o pessoal do IBAMA podia fazer uma reunião com o pessoal dos 
restaurantes, das pousadas, alguém mais influente aqui na comunidade, não só com a 
prefeitura. 
O que eu acho que a administração dos Parques podia fazer é, além de vir aqui falar 
com os alunos, podia levar eles, programar alguma coisa assim pra que eles vejam, 
eles conheçam. 
E o IBAMA é mais conscientização, mostrar como funciona, como que é o IBAMA, a 
função deles. Talvez conhecer mais de perto as pessoas. Porque a informação que 
eles têm do IBAMA é aquela que eles têm dos pais. 
Falta orientar as pessoas, o que pode, o que não pode fazer. Legislação. Porque, na 
verdade, eles não têm conhecimento disto, do que tem que preservar, o que pode ser 
mudado. 
Até seria importante que se fizesse bastante trabalho de conscientização, só que eu 
não sei de que forma, quanto ao uso de inseticida, o local adequado onde eles botam 
as embalagens.... 
Mais orientação e mais informação, pra que esse pessoal possa se tranqüilizar de qual 
seria o futuro da família ali, no entorno né. 
Eu acho que o IBAMA devia trabalhar junto com a comunidade, e procurar dar uma 
mão, porque ninguém derruba mais mata nativa, as águas tão preservadas, plantar 
alguma coisinha pra gente comer, é a única coisa que a gente quer!” 
Ter uma reunião com a comunidade, e alertar mais. Talvez por pura ignorância, caçam 
derrubam mato.... 
Tudo tinha que ser melhor esclarecido para comunidade. Até pra ter maior 
entrosamento. Se não, vai ser sempre este choque entre prefeitura, comunidade e 
IBAMA.... 
 

2.6.6 O uso de recursos e/ou trilhas da área dos Parques 
O uso de locais, trilhas ou mesmo recursos no interior dos Parques Nacionais, embora tenha 
sido também abordado nas entrevistas em campo, não constituiu aspecto relevante na 
análise dos dados coletados. Merece destaque para o planejamento das Unidades, no 
entanto, as atividades de caça e extração de palmito, ainda realizadas principalmente nos 
municípios da planície, com destaque para Jacinto Machado, tendo em ambos municípios 
forte conotação histórica.  
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Não obstante, chamaram a atenção comentários feitos por alguns moradores entrevistados, 
no que diz respeito ao uso de recursos animais para fins medicinais, dentre os quais 
destacam-se: óleo produzido a partir da gordura de capivara como fortificante e remédio 
para asma, o uso de tatu para fazer coalho, ou o uso da orelha de veado também para 
asma, dentre outros. Estes comentários foram feitos exclusivamente por moradores das 
áreas rurais de Cambará do Sul e foram relatados como sendo de conhecimento e uso por 
gerações passadas de moradores antigos entrevistados. 
 
Com relação a recursos vegetais, uma considerável quantidade de ervas medicinais parece 
fazer parte do conhecimento herdado através das gerações dos moradores, tanto da 
planície quanto do Planalto. Neste sentido, cabe destacar iniciativas de resgate do 
conhecimento tradicional de ervas e plantas medicinais, por parte de entidades como a 
EMATER, em Cambará do Sul, e a EPAGRI, em Praia Grande. 
 
A extração de mata nativa para madeira e lenha, tanto para secagem de fumo quanto para 
uso doméstico, conforme já abordado na identificação dos conflitos levantados pelos 
moradores, constitui uma prática ilegal, presente principalmente nos municípios de planície. 
No Planalto, porém,inclui-se a tradicional coleta de pinhos e nó de pinho (e eventualmente 
galhos de pinheiro brasileiro Araucaria ongustifolia e outras árvores) para abastecimento de 
lenha para aquecimento doméstico. 

2.6.7 A importância do contato interpessoal 
Cabe por fim salientar a valorização de grande parte dos atores sociais contatados (cerca de 
80% das entrevistas) em relação ao contato interpessoal estabelecido neste trabalho. A 
importância deste contato, segundo os próprios entrevistados, não se resume tão somente à 
interação com a realidade local e ao conhecimento dos anseios, interesses e insatisfações 
tanto coletivas quanto individuais da população, mas também ao simples fato de “conhecer 
e falar” com as pessoas, despretensiosa e informalmente. 
 

É bom vocês fazerem este trabalho, de intercâmbio com as comunidades, pra ver o 
que eles pensam, saber quais são as angústias deles! 
 

Este laço interpessoal de contato está intimamente relacionado à informalidade e 
cumplicidade alcançada durante o processo de coleta de dados em campo. Do mesmo 
modo, estas peças devem ser utilizadas para a aplicação de estratégias de planejamento a 
serem desenvolvidas para suprir as demandas levantadas por este diagnóstico. Neste 
sentido, além das contribuições trazidas nesta abordagem, ainda que sumárias e iniciais, o 
que pode-se destacar como de suma importância é a necessidade de comunicação 
sistemática, amistosa e sincera a ser estabelecida entre o órgão gestor, na figura de seus 
responsáveis, e a comunidade em geral. Tal necessidade assume caráter de urgência, 
sobretudo em relação aos municípios de Jacinto Machado e Praia Grande. 
 
Assim, é importante manter ativada a motivação e o envolvimento interpessoal, 
interinstitucional e intercomunitário, destacando o propósito comum que é o patrimônio 
natural dos Parques. 
O reconhecimento e respeito aos saberes populares não só é fundamental para se buscar 
esta cumplicidade como pode ser uma ferramenta essencial a ser utilizada na aplicação e 
planejamento de estratégias envolvendo as comunidades dos municípios de entorno do 
PNAS e PNSG. 
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Quadro 2.6-4: Matriz de percepção socioambiental 

CAMBARÁ DO SUL PRAIA GRANDE
JACINTO 

MACHADO
ENTORNO 

GERAL

Preservação ambiental

Turismo

Patrimônio paisagístico (belezas naturais)

Manutenção da qualidade da água (preservação de nascentes)

Saúde das Comunidades

Aumento da conscientização ambiental nas comunidades 

Aumento da preservação ambiental

Incremento no turismo

Maior segurança para visitantes/turistas

Aumentou interesse local  em conhecer a área englobada pelos Parques 

 - Variável moderadamente presente nos dados (0 - 50% dos atores sociais)

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

 - Variável ausente nos dados coletados

Legenda:

Motivos associados à 
importância dos 

Parques Nacionais

Mudanças associadas à 
criação dos Parques 

Nacionais

CONFLITOS

AFINIDADES

Desconhecimento dos Parques Nacionais

Desconhecimento da administração dos Parques Nacionais

Desconhecimento dos limites territoriais dos Parques Nacionais

Incompreensão e revolta sobre liminar judicial referente ao plantio de Pinus 

Visão do IBAMA como agente de policiamento e punição contra crimes ambientais

Insatisfação sobre os valores no  processo de indenização

Insatisfação sobre a desapropriação de moradores antigos

Incompreensão e revolta sobre as restrições de uso (maderia e lenha)

Limitação do desenvolvimento agrícola/agropecuário

Fiscalização ostensiva e truculenta

Predação de animais domésticos por silvestres da área dos Parques

Ausência de contato/articulação com comunidade

Percepção da importância dos Parques Nacionais

Pecepção de mudanças consequentes da criação e implementação dos Parques Nacionais

Proibição de acesso à área dos Parques

Desconhecimento e incompreensão sobre o sistema de arrecadação dos Parques Nacionais 

Insatisfação sobre condições de vias de acesso e infra-estrutura dos Parques

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2002  
 
 
2.7 ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL19 
 
O escopo dessa abordagem para a região em que se inserem os Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e Serra Geral pode ser analisado sob duas óticas diferentes: uma para 
aquelas atividades alternativas de desenvolvimento econômico sustentável que já vem 
sendo desenvolvidas; e outra para aquelas atividades com potencial latente para se adequar 
à realidade regional. 

                                                 
19 Responsável Técnico: Ricardo Martello. Relatório Temático encontra-se em anexo. 
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2.7.1 Alternativas em desenvolvimento potenciais ou já desenvolvidas 
 

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

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

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

2.7.1.4 Melhoramento de campo nativo  
Fomentar práticas de melhoramento de campo nativo na região não assume aqui 
propriamente uma alternativa de desenvolvimento econômica sustentável, mas surge como 
uma importante ferramenta para mitigar o uso de queimadas no manejo de pastagens para 
o gado. Neste sentido, cabe descrever brevemente esta iniciativa, uma vez que o gado 
constitui uma importante atividade econômica na região do Planalto gaúcho, com fortes 
tradições culturais e intimamente ligada à prática do fogo nos campos nativos para o rebrote 
da pastagem.  
A experiência de melhoramento do campo nativo da EMATER/RS trata do plantio direto de 
leguminosas e gramíneas de inverno nos campos do município de São Francisco de Paula. 
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A motivação para o desenvolvimento da experiência foi a necessidade de encontrar 
uma alternativa para tornar competitiva a pecuária nos municípios do Planalto nordeste do 
Rio Grande do Sul, que apresentam baixos índices de produtividade devidos à fome dos 
rebanhos no período outono-inverno. 
Uma das premissas para a implantação da proposta foi que, além de técnica e 
economicamente viável, a proposta deveria ser ambientalmente adequada e culturalmente 
aceita.  
Segundo a EMATER/RS, a experiência em São Francisco de Paula obteve como resultado 
produções de até 400 Kg/ha/ano de carne de qualidade e um aumento significativo na 
produção de queijo serrano, produto típico da região. Algumas premissas dessa iniciativa, 
de acordo com a entidade, estão apresentadas abaixo: 

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

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

- Sementes: o uso de sementes de qualidade é fundamental, bem como a inoculação e 
peletização das mesmas. As recomendações preconizadas são: 
� Aveia ...................................................................................................... 40 kg/ha 
� Azevém ................................................................................................. 25 kg/ha 
� Trevo Branco.......................................................................................... 1 kg/ha 
� Trevo Vermelho ...................................................................................... 4 kg/ha 
� Cornichão ............................................................................................... 5 kg/ha 
Os produtores são incentivados a produzirem sementes. Além da diminuição dos 
custos, as propriedades podem obter uma renda extra, tendo maior segurança quanto 
a qualidade e aclimatação das sementes. 

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

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

 

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

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

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

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

2.7.2 Alternativas potenciais para a região 
 

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

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

2.7.2.4 Consórcio de piscicultura e rizicultura 
A rizicultura praticada em Jacinto Machado e Praia Grande utiliza-se de defensivos e 
fertilizantes em sua produção, os quais acabam atingindo os cursos de água. Uma iniciativa 
que pode tornar o plantio de arroz potencialmente menos impactante, e que alguns poucos 
cooperados da Cooperativa de Irrigação de Jacinto Machado estão tomando, é o cultivo em 
consórcio com a criação de peixes, o que evita o uso de agrotóxicos ou uréia.  
 
Sugere-se que a EPAGRI seja contatada para desenvolver, incentivar e disseminar as 
práticas necessárias para este tipo de consórcio, o qual é de extremo interessante na 
manutenção da saúde hídrica dos municípios e dos complexos lagunares, onde 
desembocam os principais rios. O órgão já desenvolve este tipo de trabalho, tendo sido 
inclusive premiado pelos seus esforços ao receber o “Prêmio Expressão de Ecologia 2000”, 
da Revista Expressão. 
 
Por ser uma atividade que, além de ecologicamente correta, é também rentável, havendo 
orientação técnica adequada da EPAGRI, a adesão dos rizicultores à rizipiscicultura não 
deve encontrar grande resistência. 
 
 
 
2.8 LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL PERTINENTE 
 
A legislação ambiental no Brasil, de uma forma geral, é reconhecidamente bastante 
avançada em termos de proteção à biodiversidade e aos recursos naturais. Pode-se 
observar, a seguir, a grande incidência de diferentes instrumentos legais que regulamentam 
uma série de questões que, se realmente implementados, podem beneficiar grandemente o 
alcance dos objetivos de criação destas Unidades de Conservação.  
 
Dentre estes instrumentos, podemos destacar, em nível federal, a Lei Nº 4.771/65, o 
chamado Código Florestal, o Decreto Nº 750/93, que trata da Mata Atlântica e a Resolução 
CONAMA Nº 13/90, que trata das áreas de entorno às Unidades de Conservação, os quais, 
por si só, podem promover a implementação de uma zona de amortecimento bastante 
importante. Os dois primeiros prevêem a manutenção de importantes remanescentes 
florestais e sua contigüidade através das áreas de preservação permanente marginais aos 
cursos d’água e o terceiro dá subsídios legais para a participação do órgão gestor da 
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Unidade de Conservação no licenciamento de empreendimentos de risco situados em 
seu entorno. 

2.8.1 Relação da legislação federal pertinente 
� Decreto Federal Nº 47.446 de 17/12/1959 – Cria o Parque Nacional de Aparados da 

Serra. 
� Decreto Federal Nº 70.296 de 17/03/1972  - Altera o  Decreto Estadual Nº 47.446. 
� Decreto Federal Nº 531 de 20/05/1992 – Cria o Parque acional da Serra Geral. 
� Lei Nº 6.938/81- Política Nacional do Meio Ambiente. 
� Decreto Nº 99.274/99 - Regulamenta a Lei Nº 6.938/81 - art. 27. 
� Lei Nº 4.771/65 - Código Florestal - artigos 5º e 6º (revogados). 
� Medida Provisória Nº 2.166-67/2001 - altera o Código Florestal. 
� Decreto Nº 750/93 - Mata Atlântica. 
� Resolução CONAMA Nº 261/99 - Mata Atlântica. 
� Resolução CONAMA Nº 04/94 - Mata Atlântica. 
� Lei Nº 5.197/67 - Caça e Proteção da Fauna - art. 10, "f". 
� Lei Nº 9.605/98 - Crimes Ambientais - art. 40. 
� Decreto Nº 3.179/99 - Regulamenta a Lei Nº 9.605/98 - art. 36. 
� Lei Nº 9.985/2000 - Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
� Decreto Nº 4.340/2002 - Regulamenta a Lei Nº 9.985/2000. 
� Lei Nº 6.902/81 - Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental. 
� Decreto Nº 98.897/90 - Dispõe sobre Reservas Extrativistas. 
� Resolução CONAMA Nº 13/90. 
 

2.8.2 Relação da legislação estadual pertinente 
 
a) Santa Catarina 
� Lei Estadual Nº 5.793/80 - Dispõe sobre a proteção e melhoria da qualidade ambiental - 

art. 3º, §3º; artigo 6º; art. 12. 
� Decreto Estadual Nº 14.250/81 - Regulamenta a Lei Nº 5.793/80 - art. 42 e seguintes. 
� Lei Estadual Nº 10.472/97 - Dispõe sobre a Política Florestal no Estado de Santa 

Catarina. 
� Lei Estadual Nº 11.986/2001 - Institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. 
� Portaria Nº 051/01 - FATMA - Dispõe sobre prazos para licenciamento. 
 
b) Rio Grande do Sul 
� Lei Nº 11.520/2000 - Código Estadual do Meio Ambiente - arts. 36 a 50. 
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2.9 POTENCIAL DE APOIO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

2.9.1 Infra-estrutura 

2.9.1.1 Saúde 
a) Praia Grande 
Hospital Nossa Senhora de Fátima – com 33 leitos.  
Endereço: Rua Frei Gervásio. Centro. Telefone: (48) 532-0139. 
O município apresenta ainda 05 postos de saúde. 
 
b) Cambará do Sul 
Fundação de Saúde São José – com funcionamento 24 h.  
Endereço: Rua Pe. João Pazza, 197. Telefone: (54) 251-1167/ 251-1315. 
 
c) Jacinto Machado 
Hospital São Roque – com 38 leitos. 
O município apresenta ainda 04 postos de saúde. 

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

2.9.1.3 Rede de serviços 
a) Praia Grande 
a1) Serviço Bancário: 
Banco do Brasil. Endereço: Rua 19 de Julho – 181, Centro. Telefone/fax: (48) 532-0145. 
BESC – Banco do Estado de Santa Catarina. Endereço: Rua Ricardo Inácio – s/n, Centro. 
Telefone: (48) 532-0222. Fax: 532-0102. 
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a2) Serviço de Mecânica:  
Bellettine Pneus. Endereço: Rua Nereu Ramos – 331, Centro. Telefone: (48) 532-0149. 
Tomé & Treches Auto Peças. Endereço: Rua Nereu Ramos – 462, Centro. Telefone: (48) 
532-0079. 
KDM Rocha. Endereço: Rua Nereu Ramos – 256, Centro. Telefone: (48) 532-1356. 
Dorfo Pneus. Endereço: Rua Nereu Ramos – 420, Centro. Telefone: (48) 532-1106. 
PK Negrão. Endereço: Rua Ricardo Inácio – 106, Centro. 
 
b) Cambará do Sul 
b1) Serviço Bancário: 
BANRISUL – Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Endereço: Av. Getúlio Vargas – 969. 
Telefone: (54) 251-1183. 
b2) Serviço de Mecânica: 
Borracharia Triângulo. Endereço: Av. Getúlio Vargas – 80. Telefone: (54) 9978-0533. 
Mecânica Azevedo. Endereço: Vila Santana. Telefone: (54) 251-1206. 
Mecânica Coelho. Endereço: Rua Oswaldo Kroeff – 240. Telefone: (54) 251-1237. 
Mecânica Reisdörfer.Endereço: Av Getúlio Vargas – 467. Telefone: (54) 251-1109. 
b3) Construção Civil: 
Construtora Sultepa S/A. Telefone: (51) 644-1277 
 
c) Jacinto Machado 
c1) Serviço Bancário: 
Banco do Brasil - R.Governador Jorge Lacerda, 293, Centro, Cep – 88950.000. 
Banco BESC – Banco do Estado de Santa Catarina, R. Irmãos Trevisol 2320, Centro. 
c2) Serviço de Mecânica: 
Sousa- Av .Egidio Tomazi, 850, Jd. Nicolau. 
Nazareno-R.Dr .Nereu Ramos , 3070, Jd. Nicolau. 
 

2.9.1.4 Segurança pública 
a) Praia Grande 
Delegacia de Polícia. Endereço: SC 453 – s/n. Telefone: 190  e (48) 532-0126. 
Polícia Militar. Endereço: SC 453 – s/n. Telefone: (48) 532-0190. 
 
b) Cambará do Sul 
Delegacia de Polícia – Endereço: Rua Niconírio de Souza Pereira, 84. Telefone: (54) 251-
1303.  
 
c) Jacinto Machado 
Delegacia de Policia Militar e Civil - R. Dona Helena Sechinello,140, Centro. 
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2.9.1.5 Educação  
 
Quadro 2.9.1: Unidades de ensino em Jacinto Machado, Praia Grande e Cambará do 

Sul 
UNIDADES Jacinto Machado Praia Grande Cambará do Sul

Unidades pré- escolares 12 5 3 
Unidades de ensino fundamental 35 14 10 
Unidades de ensino médio 1 1 1 
Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP -, 
Censo Educacional 2000 
 
2.9.1.6 Comunicação 
a) Praia Grande 
a.1) Correios e Telégrafos:  
Endereço: Avenida Nereu Ramos – 25. 
Telefone: (48) 532-0111. 
Horário de Atendimento: 9:00 às 12:00/ 14:00 às 17:00. 
a.2) Agência Telefônica: 
Endereço: Irineu Bornhausen – s/n. 
Telefone: (48) 532-0011. 
Horário de Atendimento: 7:30 às 12:00/ 13:30 às 17:30. 
Sistema: DDD. 
a.3) Emissoras de Rádio:  
Rádio Comunitária Voz Amiga de Praia Grande – 87.9 FM. 
Endereço: Irineu Bornhausen – s/n Telefone: (48) 532-0392. 
 
b) Cambará do Sul 
Agência do Correio: 
Endereço - Av . Getulio Vargas, 663, Centro. 
Cep: 95480.000. 
 
c) Jacinto Machado 
c.1) Agência dos Correios: 
Endereço - R.Irmãos Trevisol 1079, Centro. 
Horário de Atendimento: 9:00 às 12:00/ 14:00 às 17:00. 
 
c.2) Emissora de Rádio:  
Rádio Integração FM Ltda. 
Endereço - Av Ângelo Fraselto ,27, Centro. 
 

2.9.1.7 Fornecimento de energia elétrica 
a) Praia Grande 
Companhia de Eletrificação Rural de Praia Grande Ltda.  
Endereço: Rua Dona Maria José 318. Telefone: (48) 532-0135. 
 
b) Cambará do Sul 
Companhia de energia – Rio Grande Energia – RGE 
Endereço - R.Antonio Halpp, 320, Centro. 
 
c) Jacinto Machado 
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Companhia de Energia Elétrica Coperjama 
Endereço - Av.Padre Heval Fontanella , 1380, Centro. 
 

2.9.1.8 Transporte 
a) Praia Grande 
a.1) Transporte Rodoviário: 
Estação Rodoviária União de Transporte Ltda – Situada na Rua 19 de Julho – 45. Centro. 
Praia Grande – SC. Tel.: (48) 532-0340. O horário de atendimento é das 06:00 às 19:30 

Destinos - Nome da Empresa - Duração 
Araranguá - União - 2 horas 
Criciúma - União - 2:30 horas 
Sombrio - União - 1 hora 
Cambará do Sul - Mampituba - 2:30 horas 
Osório – Unesul - 3horas 
Porto Alegre - Unesul  - 5 horas 
Torres - Unesul/ Mampituba - 1 hora 

a.2) Transporte Urbano: 
Ônibus: 
Transportes Sbardelotto – Situada na Localidade Mãe dos Homens. Estrada Geral – Mãe 
dos Homens. Praia Grande – SC. Atende das 12:00 às 13:00/ 17:00 às 18:00, a freqüência 
dos ônibus são de segunda – feira à sexta – feira. O itinerário é da Mãe dos Homens ao 
Centro.  
 
Táxi: 
Ponto: 03 – PRAÇA 
Endereço: Rua 19 de Julho – esquina com a Ricardo Inácio 
Número de veículos: 05 
Ponto: 06 – TRÊS IRMÃOS 
Endereço: Três Irmãos. 
Número de veículos: 01 
Ponto: CACHOEIRA 
Endereço: Estrada geral Cachoeira. 
Número de veículos: 01 
a.3) Animais Para Aluguel: 
Estrada Geral – Pé da Serra – 87 
Horário de Atendimento: Período integral. 
Preço: R$15,00 a R$20,00 por hora. 
 
b) Cambará do Sul 
Transporte Rodoviário:  
Estação Rodoviária São Chico. Endereço: Av. Júlio de Castilhos. 

 
c) Jacinto Machado 
c.1) Transporte Rodoviário: 
Companhia de Ônibus União 
Endereço - R. Dr. Nereu Ramos, 268, Centro. 
c.2) Táxi: 
Endereço - R. Dr. Nereu Ramos, 268, Centro. 
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2.9.2 Instituições com potencial de apoio aos Parques Nacionais de Aparados da 
Serra e Serra Geral 

2.9.2.1 ONG´s 
a) Sócios da Natureza: 
Inicialmente denominado Movimento Ecológico Sócios da Natureza (fundado em 05/06/80), 
essa entidade sem fins lucrativos tem como foco de seus trabalhos a proteção do meio 
ambiente. 
Sua atuação tem se destacado principalmente através de reivindicações, denúncias públicas 
e organização de manifestações comunitárias para a conscientização ambiental e 
mobilização da opinião pública principalmente na região de Araranguá e Morro dos 
Conventos.  
Atualmente mantêm reunião ordinária aos domingos (das 19:00 às 21 horas), aberta 
aqueles que se comprometem na defesa do meio-ambiente e para uma melhor qualidade de 
vida. Sediada em Araranguá-SC. 

 
b) Núcleo Amigos da Terra/ Brasil 
Organização não-governamental sem fins lucrativos, com 37 anos de trabalhos para a 
melhoria da qualidade de vida e da preservação ambiental. Dirigida por um Conselho Diretor 
que tem em sua Presidência a Dra. Maria Henriqueta Homrich e, como Presidente de Honra, 
Magda Renner. Sediada em Porto Alegre-RS 
Atividades: 

- campanhas de conscientização da opinião pública; 
- Educação Ambiental;  
- Movimentos ambientalistas; 
- Desenvolve programas ambientais; e 
- Participação em políticas públicas.  

 
c) Projeto Curicaca  
Em 1998, o Projeto Curicaca, através de convênio financiado pelo MMA/PNMA/PED, 
realizou um estudo sobre o desenvolvimento sustentável na região de Cambará do Sul, 
experimentando iniciativas tais como a estruturação de um Centro de Artesanato no 
município, e apresentando os resultados num volume denominado Desenvolvimento 
Sustentável nos Campos de Cima da Serra – Entorno de Unidades de Conservação. A partir 
do convênio formou-se a ONG Projeto Curicaca, sediada em Porto Alegre, que terminou por 
se desligar das atividades envolvidas com o Parque. Atualmente, parte significativa das 
comunidades reconhece e prestigia a iniciativa realizada pela entidade como um trabalho de 
valorização cultural e de desenvolvimento municipal participativo, rural e urbano.  
 

2.9.2.2 Instituições governamentais 
a) Loboguará – Parque Estadual do Caracol – Canela/RS 
O Loboguará é um programa educativo que mescla aventura com estudos práticos de 
Ecologia e Educação Ambiental e atua há 10 anos no Parque Estadual do Caracol, em 
Canela – RS. Neste parque foi criado um espaço de apoio escolar onde a observação e o 
senso crítico são despertados, promovendo-se experiências e relações diretas com a 
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natureza a fim de que, através destas vivências, desperte-se a conscientização 
ecológica e o respeito à natureza. 
Um dos programas oferecidos é realizado no Parque Nacional de Aparados da Serra, com 
duração de 2 dias (16 horas/aula), sendo desenvolvido não só em Cambará do Sul como no 
município de Torres. O Objetivo do programa é demonstrar o perfil ecológico e geológico da 
região dos Aparados da Serra ao Litoral. Os trabalhos são realizados ao longo de trilhas 
interpretativas que se distribuem pelos principais ecossistemas da região - Campos de 
Altitude, Floresta de Araucárias, Litoral, etc. Os professores guias são Biólogos com grande 
experiência neste tipo de trabalho e grandes conhecedores da região. As turmas são 
divididas em grupos de 15 a 20 alunos, ficando cada uma sob a orientação de um professor. 
b) Empresa de Assistência técnica e Extensão Rural ( EMATER/ RS) 
A EMATER é a empresa privada, com fins públicos, que presta serviços ao Governo 
Estadual e Municipal, sendo vinculada a Secretaria Estadual de Agricultura. Através do 
trabalho com unidades de produção familiar, tem como missão promover o desenvolvimento 
rural sustentável, com base nos princípios da Agroecologia, através de ações de assistência 
técnica e de extensão rural. 
Possui sede em Cambará do Sul. 
c) Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina ( EPAGRI) 
A EPAGRI é uma sociedade de economia mista de capital fechado, personalidade jurídica 
de direito privado, sob a forma de sociedade por ações. Vinculada à Secretaria de Estado da 
Agricultura e Política Rural, a EPAGRI adotou um sistema de planejamento e gestão que 
permitiu melhorias em seus projetos técnicos e institucionais. 
Tem como missão promover o conhecimento, tecnologia e extensão para o 
desenvolvimento sustentável do meio rural em benefício da sociedade. Possui sede em 
Praia Grande. 
d) Fundação Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina ( FATMA/ SC) 
A FATMA é o órgão ambiental da esfera estadual do Governo de Santa Catarina. Atua com 
uma sede administrativa, localizada em Florianópolis, oito coordenadorias regionais e um 
Posto Avançado de Controle Ambiental (PACAM), no Estado. Criada em 1975, a FATMA 
tem como missão maior garantir a preservação dos recursos naturais do estado. Isto é 
buscado através: 

- Gestão de cinco Unidades de Conservação Estaduais; e 
- Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Geoprocessamento.  

e) Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler  (FEPAM). 
A FEPAM é a instituição responsável pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. 
Desde 1999, a FEPAM é vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente  (SEMA).  
É um dos órgãos executivos do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA, Lei 
10.330 de 27/12/94), que a partir de 1999 passou a ser coordenado pela SEMA (Lei 11.362 
de 29/07/99). O SISEPRA prevê a ação integrada dos órgãos ambientais do Estado em 
articulação com o trabalho dos municípios. 
No Rio Grande do Sul, os Municípios são responsáveis pelo licenciamento ambiental das 
atividades de impacto local (Código Estadual de Meio Ambiente, Lei 11520/00). A definição 
destas atividades e o regramento do processo de descentralização do licenciamento foi 
estabelecido pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA). 
f) Companhia de Polícia de Proteção Ambiental de Santa Catarina  (CPPA/ SC) 
Destacamento da Polícia Militar responsável pelo policiamento e fiscalização ambiental do 
estado de Santa Catarina. Suas ações ocorrem tanto por meio de denúncias quanto através 
de programas especiais de policiamento e punição contra crimes ambientais. 
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g) Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul  (SEMA) 
Nos termos das Leis 10.066, de 27 de julho de 1992, e 11.352, de 13 de fevereiro de 1996, 
constitui órgão de primeiro nível hierárquico da administração estadual, de natureza 
substantiva, e tem por finalidade formular e executar as políticas de meio ambiente, de 
recursos hídricos, florestal, cartográfica, agrária-fundiária, de controle da erosão e de 
saneamento ambiental. 
O campo de atuação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
compreende as seguintes atividades: 

- estabelecimento de diretrizes para ação governamental nas áreas de meio 
ambiente, de recursos hídricos, florestal, cartográfica, agrária-fundiária, de controle 
da erosão e de saneamento ambiental;  

- educação ambiental;  
- promover a regularização fundiária e o reordenamento territorial;  
- participação no Plano Nacional de Reforma Agrária  (PNRA) e no âmbito estadual 

através do Plano Especial de Colonização;  
- participação na elaboração e execução do Plano Especial de Colonização e, do 

Plano Nacional de Reforma Agrária;  
- executivo da proteção, conservação e recuperação do meio ambiente; e 
- planejamento, execução e o controle de projetos e obras relativas ao meio 

ambiente.  
h) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e do Meio Ambiente de Santa 

Catarina  (SDM) 
Desenvolve programas de apoio ao desenvolvimento urbano e promove a defesa, 
preservação do meio ambiente.  
No que diz respeito ao Desenvolvimento Social, a SDM desenvolve as seguintes atividades:  

- programas sociais de uma forma geral;  
- programas de emprego e renda e outros relacionados;  
- programas de apoio ao desenvolvimento urbano;  
- coordenação, formulação e elaboração de programas e projetos indutores com 

sustentabilidade ecológica;  
- formulação e execução das políticas de recursos minerais, energéticos e hídricos 

do Estado;  
- defesa, preservação e melhoria do meio ambiente; e 
- integração das ações do Governo Estadual com as ações dos Governos Federal e 

Municipal, através dos seus organismos especializados, nas questões pertinentes 
ao meio ambiente. 

i) Escola Agrotécnica Federal de Sombrio ( EAFS/SC) 
Com a missão de preparar pessoas para promoverem o desenvolvimento sustentável do 
Extremo Sul Catarinense, Litoral Norte e Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul a 
Escola Agrotécnica Federal de Sombrio oferece cursos de formação de técnico em 
agropecuária, técnico em informática e técnico em turismo rural. Além disso, fornece 
assistência técnica para agricultores familiares da região e desenvolve projetos de parceria 
para a promoção do desenvolvimento rural sustentável da região através do processo de 
avaliação e integração escola/empresa/comunidade. 
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2.9.2.3 Iniciativa privada 
a) Cambará S/A 
A Cambará S/A é a principal empresa de Cambará do Sul, atuando nas áreas de 
reflorestamento, silvicultura e produção de celulose. De alguns anos pra cá, a empresa tem 
colocado como uma de suas prioridades o compromisso com a comunidade e o meio-
ambiente. Assim, diversas ações tem sido colocadas em prática, incluindo-se ai campanhas 
anuais de preservação da Mata Atlântica onde são distribuídas mudas de eucalyptus para 
as comunidades rurais como forma de estimular o cultivo de lenha e preservar a mata 
nativa.  
A empresa possui também um viveiro florestal, desde onde são distribuídas mudas de 
espécies nativas destinadas ao reflorestamento nas propriedades rurais. 
A implantação de uma reserva florestal de 600 ha contígua ao PNSG, destinada à visitação 
pública, educação ambiental e conservação da flora e da fauna silvestre, é onde há maior 
potencial de apoio. A área deve inclusive contar com espaço para a prática de camping, 
aliviando assim a pressão sobre as áreas ode ocorre esta prática no interior dos Parques 
Nacionais. 
 

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

Programa: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  
(PRONAF). 
 Área de Atuação: Jacinto Maçado e São João do Sul. 
Descrição: A linha de ação Infra-Estrutura e Serviços Municipais abrange apoio 
financeiro e técnico, sem reembolso, aos municípios rurais pobres, com grande 
concentração de agricultores familiares, para a implantação, ampliação, 
racionalização e realocação de infra-estrutura e serviços necessários, visando 
dinamizar o setor produtivo e assegurar a sustentação ao desenvolvimento da 
agricultura familiar. 
Os investimentos em Jacinto Machado incluem: campanha de adubação verde; 
construção de viveiro de mudas; cursos de profissionalização, excursões técnicas, 
material de divulgação, kit audiovisual, casa do agricultor, estação de avisos 
fitossanitários. 
Os investimentos de São João do Sul incluem: unidades de beneficiamento e 
estocagem de grãos; rede de distribuição e captação de água potável; construção de 
lixeira para lixo tóxico 80m2; aquisição de veículo para transporte (caminhão); 
treinamentos, excursões, visitas técnicas, cursos; aquisição de sêmen de bovinos de 
raças leiteiras; agroindústria de frutas; roçadeira hidráulica, reforma do horto florestal; 
campanha de adubação verde; reforma do canal de drenagem; campanha de 
conservação do solo; máquinas e equipamentos para agroindústria; máquinas e 
equipamentos para plantio direto (tração animal); kit audiovisual; máquinas e 
equipamentos agrícolas para colheita; silo armazenador/secador para arroz; casa do 
agricultor; trator agrícola; máquinas e equipamentos agrícolas – ensiladeira, carreta 
agrícola e distribuídos de esterco. 

 
2 Órgão: Secretaria de Energia, Minas e Comunicações do Rio Grande do Sul. 

Programa: aproveitamento de energia eólica. 
 Área de Atuação: São Francisco de Paula, localidade de Tainhas. 
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Descrição: foram instaladas duas estações de medição de vento na localidade 
de Tainhas, tendo sido solicitado para um destes pontos o registro junto a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para fins de instalação de um Parque Eólico 
com potência de 99.45 MW, a ser viabilizado através da Gamesa Energia Brasil (Av. 
João Fernandes Vieira, Nº190, bolco B, Salas 501-502 Recife-PE, CEP: 50 050-200). 
O segundo ponto está registrando os dados de medições de vento visando a 
instalação de outro parque Eólico, através da ERB Energia Regenerativa Brasil Ltda 
(Rua do Bosque 200, Bairro Rubem Berta, Porto Alegre-RS, CEP: 91 170-240). 

 
3 Órgão: Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. 

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

 
4 Órgão: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul. 

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

 
5 Órgão: Secretaria de Coordenação e Planejamento do Rio Grande do Sul – 

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

 
6 Órgão: CIDASC de Criciúma. 

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

 
7 Órgão: DER. 

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

 
8 Órgão: Prefeitura Municipal de Cambará do Sul.  

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

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

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

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

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

 
13 Órgão: EPAGRI. 

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

 
14 Órgão: EPAGRI. 

Programa: Diversos. 
 Área de Atuação: SC. 
Descrição: existem diversos programas do EPAGRI voltados para a agricultura que 
poderiam vir a ser aplicados na região de Praia Grande e Jacinto Machado, 
incluindo: 
- educação ambiental; 
- manejo do solo; 
- melhoria de sistemas; 
- pecuária; 
- plantas medicinais; 
- recursos florestais (inclui módulo de avaliação do comportamento da Palmeira-

real-da-Austrália em diferentes tipos de solo do Litoral Sul Catarinense – G.R. 
Criciúma); 

- Monitoramento, preservação e manejo de recursos hídricos. 
 
15 Órgão: Universidade de Caxias do Sul e COREDE Hortênsias/Planalto das 

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

 
16 Órgão: FEPAM. 

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

 
17 Órgão: Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

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

  
18 Órgão: EMATER. 

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

 
19 Órgão: EMATER. 

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

 
20 Órgão: Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/RS). 

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

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

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

 
23 Órgão: Governo do RS e Banco KfW. 

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

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

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

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

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

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