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3.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

3.1.1 VIAS DE ACESSO 
O acesso aos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral pode ser feito através de 
duas vias principais. Uma delas se dá a partir do planalto gaúcho e serve a Porto Alegre e demais 
municípios do interior do Rio Grande do Sul, principalmente através da RS-020. A outra se dá a 
partir da BR-101, servindo Torres (RS) e os municípios do litoral catarinense, incluindo 
Florianópolis.  
A ligação entre Porto Alegre e os Parques Nacionais pela rodovia estadual RS-020 passa por 
Taquara, São Francisco de Paula e Cambará do Sul num percurso de 197 km. Daí, segue-se pela 
RS-429, num trajeto onde a estrada é de terra, desde Cambará do Sul até a portaria Gralha Azul 
por 17 km,.  A partir de Cambará do Sul é possível aceder ao Posto de Informação e Controle 
(PIC) do Cânion Fortaleza no Parque Nacional de Serra Geral, seguindo por estrada de terra em 
um trajeto de 21 km. Como alternativa desde Porto Alegre, pode tomar-se o caminho do litoral, 
pela BR-290 até Osório, e de lá até Torres, pela BR-101 ou pela RS-389 (“Estrada do Mar”). De 
Torres, segue-se por um trajeto de 9 km a partir do qual chega-se a SC-450, que leva até Praia 
Grande. Dali percorre–se a Serra do Faxinal (RS-429) até a portaria Gralha Azul, num percurso de 
19 km (Tabela 3.1.1-1 e figura 3.1.1-1).   

O acesso aos Parques a partir de Florianópolis é feito pela BR 101 em direção ao sul do estado. 
Saindo desta rodovia, toma-se a SC-450 por 22 km até Praia Grande e, a partir daí, a Serra do 
Faxinal até a portaria Gralha Azul.  
 
Tabela 3.1.1-1: Distâncias do PNAS (AS Gralha Azul) às principais cidades da região de 
acordo com as vias de acesso adotadas 

CIDADE ACESSO DISTÂNCIA (km) 
Florianópolis BR-101 / SC-450 / RS-429 325 
Porto Alegre RS-20 / RS-429 197 
Porto Alegre BR-290 / BR-101 / RS-429 258 
Cambará do Sul RS-429 17 
Praia Grande RS-429 19 
São Francisco de Paula RS-20 / RS-429 85 
Torres SC-450 / RS-429 61 
Fonte: MMA/IBAMA – Plano de Uso Público, PNAS. 1995. 
 

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

3.2.1 CLIMA1 
O estudo do clima da região dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral e 
áreas do entorno quanto à Vertente Leste da Serra Geral, baseou-se em dados climáticos 
de temperatura, precipitação, umidade relativa, nebulosidade e vento das estações 
                                                 
1 Responsáveis Técnicos: Maurici Amantino Monteiro e Neide Beschtold. Relatório Temático encontra-se em 
anexo. 
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meteorológicas de: Bom Jesus, localizada na serra gaúcha a 28º 40’ S e 50º 26’ W, com 
altitude de 1.053 metros; São Joaquim, no planalto sul catarinense, a 28º 17’S e 49º 55’W 
com altitude de 1.388 metros; e Araranguá, no litoral sul catarinense a 28º 53’S e 49º 31’W, 
com altitude de 12 metros (Figura  3.2.1-1). 

Os dados de Bom Jesus tiveram como fonte as mornais climatológicas do período de 1961 a 
1990 do Departamento Nacional de Meteorologia (DNMET) e os de Araranguá e São 
Joaquim, do mesmo período, pertencem ao Centro Integrado de Meteorologia e Recursos 
Hídricos de Santa Catarina (CLIMERH). 
A utilização desses dados se deve à necessidade de caracterizar o clima da região com 
dados mais completos e de maior qualidade, tendo em vista possuírem um longo período de 
coleta (30 anos). Além de apoiar, com a diferença de altitude, a verificação da influência do 
relevo em alguns parâmetros meteorológicos, como a temperatura e a precipitação.    
Para melhor entender os tipos de tempo local, considerou-se a atuação sazonal dos 
sistemas atmosféricos atuantes na região, bem como o efeito do relevo. 
Os principais sistemas meteorológicos responsáveis pelos tipos de tempo na região são as 
frentes frias, os vórtices ciclônicos, os cavados de baixos e médios níveis, a convecção 
tropical, os complexos convectivos de meso-escala (CCM’s) a circulação marítima e os 
ciclones extratropicais. Cada sistema possui mais ou menos atuação e intensidade na 
formação dos tipos de tempo, de acordo com cada estação do ano. 
Inicialmente será caracterizado o clima da região, enfatizando os sistemas atmosféricos que 
mais se destacam em cada estação do ano e, por fim, o comportamento de cada parâmetro 
meteorológico, e outros fenômenos importantes, correlacionados à modelagem do relevo da 
região e os sistemas atmosféricos.      



 

 

3-5
 
Figura 3.2.1-1: Localização das estações meteorológicas 

 
 
 
 

3.2.1.1 Dinâmica atmosférica sazonal 
 
a) Verão 
No verão, o forte calor, favorece a formação de convecção tropical, principal sistema 
atmosférico responsável pelas chuvas de verão. Esse sistema possibilita o desenvolvimento 
de núcleos de nuvens muito acentuadas do tipo Cumulonimbus (Nuvens de trovoadas), que 
geralmente desenvolvem-se no período da tarde, a partir das 15 horas.  
As fortes pancadas de chuva associadas a esse tipo de nuvens, são responsáveis pelos 
altos índices de precipitação na região, principalmente em janeiro, conforme mostra a figura 
3.2.1-2. 
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Figura 3.2.1-2: Médias mensais de precipitação 

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

 
b) Outono 
É a estação de tempo mais estável do ano na região. Na segunda quinzena de março são 
observadas as primeiras incursões de massas de ar polar, que provocam queda acentuada 
na temperatura. A partir de abril, os bloqueios atmosféricos, sistema que impedem o 
deslocamento das frentes sobre a Região Sul do Brasil, passam a ser muito persistente. 
Neste caso, as frentes frias chegam ao Uruguai e/ou sul do Rio Grande do Sul e ficam semi-
estacionárias, resultando em períodos de tempo bom, sem ocorrência de chuva, na região. 
O mês de abril é o que apresenta condição de tempo mais estável, com baixos índices 
pluviométricos para o planalto, e o mês de maio, para as áreas da Vertente Leste da Serra 
Geral, conforme figura 3.2.1-2. 

Os bloqueios favorecem a ocorrência de grande amplitude térmica, com temperaturas 
baixas pela manhã e mais elevadas no início da tarde. Sob a influência desses sistemas, a 
cada dia, as temperaturas tornam-se mais elevadas e só declinam quando o bloqueio é 
desativado e a frente fria, semi-estacionária sobre o Uruguai e/ou Rio Grande do Sul, 
avança para nordeste passando sobre a região.  
Esse período de temperaturas mais elevadas, principalmente nos meses de abril e maio, é 
conhecido como veranico.  
A diferença de pressão formada entre o Anticiclone Polar - centro de massa de ar polar - 
sobre a Argentina e o Ciclone Extratropical no oceano, ocasiona ventos com rajadas muito 
fortes sobre a região, inicialmente de noroeste e passando a sudoeste. No mês de junho, o 
tempo muda, ocorrem mais incursões de massas de ar frio e as frentes frias já começam a 
tomar características de inverno. 
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c) Inverno 
A estação caracteriza-se pelo domínio das massas de ar frio que ocasionam as 
temperaturas mais baixas, conforme pode ser observado na figura 3.2.1-4. 
 
Figura 3.2.1-4: Média mensal de temperatura 

 
O contraste térmico entre as massas de ar frio e tropical, desenvolve uma frente fria, o 
sistema atmosférico mais importante na distribuição das chuvas, nessa época do ano, sobre 
a região, podendo alcançar a freqüência média de 5 a 7 frentes a cada mês, sendo julho o 
de maior número de passagens frontais. 
Outros sistemas atmosféricos como os vórtices, os cavados, os complexos e a circulação 
marítima atuam com razoável freqüência nessa época do ano, sobre a região. Entre todos, 
os vórtices e os complexos convectivos de meso-escala, são os que apresentam maior 
instabilidade podendo ocasionar tempestades localizadas. 
Os primeiros podem atuar durante todo o período, mas os CCM’s são persistentes apenas 
entre a segunda quinzena de agosto e a primeira de outubro, e responsáveis pelo elevado 
volume de chuvas que ocorre nesse período. 
Os complexos são aglomerados de trovoadas que se formam, em sua maioria, sobre o norte 
da Argentina durante a madrugada e deslocam-se rapidamente para leste/nordeste, 
atingindo a região no início da manhã, com pancadas de chuvas fortes, acompanhadas de 
trovoadas, granizo isolado e rajadas de ventos fortes. 
A intensa dinâmica atmosférica do período de inverno sobre a região ocasiona mudanças 
bruscas nas condições de tempo. Antes da chegada dos sistemas atmosféricos – a maior 
parte da instabilidade é proveniente do sul -, os ventos sopram do quadrante norte, a 
temperatura sobe, e a pressão atmosférica e a umidade relativa do ar diminuem. Com a sua 
chegada, os ventos viram bruscamente, geralmente com rajadas fortes, ocorrem chuvas, a 
temperatura declina e a pressão e a umidade sobem. Mas na retaguarda do sistema 
instável, de modo geral, surge um anticiclone polar - centro de ação da massa de ar frio.  
Quando instalado sobre a região, este sistema ocasiona tempo estável, com predomínio de 
céu claro e acentuado declínio de temperatura, favorecendo a ocorrência de geada. Em 
condições semelhantes, pode ocorrer neve, desde que ocorra queda acentuada na 
temperatura pela  advecção do ar frio proveniente do anticiclone polar, quando este, 
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encontra-se com forte intensidade sobre a Argentina. As baixas temperaturas e ainda a 
nebulosidade baixa do sistema frontal, em deslocamento para o oceano, favorecem a 
precipitação de neve sobre a região. 
Quando os anticiclones polares deslocam-se sobre o oceano, há predomínio de ventos de 
sudeste a leste na região, transportando muita umidade e deixando o tempo fechado, com 
visibilidade reduzida por névoa úmida, nevoeiro e nebulosidade baixa do tipo stratus que 
podem manter-se por mais de 24 horas, principalmente na Vertente Leste da Serra Geral. 
 
d) Primavera 
É quando o tempo começa a voltar à estabilidade, embora o início de outubro seja muito 
instável, por influência dos CCM’s, mais susceptíveis de ocorrer quando a pressão 
atmosférica diminui muito sobre a região do Paraguai. 
A partir da segunda quinzena, com o enfraquecimento dos CCM’s e a pouca atuação das 
frentes frias e demais sistemas atmosféricos, o volume de chuvas diminui significativamente 
em relação aos meses de agosto e setembro, conforme figura 3.2.1-2, mas ainda há 
presença de muitas nuvens sobre a região (Figura 3.2.1-5). 

 Isso se deve a passagem de frentes frias sobre o oceano sem ocasionar chuva significativa 
na região de Aparados da Serra e Vertente Leste da Serra Geral.  
 
Figura 3.2.1-5: Médias mensais de nebulosidade 
 

 

 

 

 

 

 

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

importantes na região 
 
a) Temperatura 
É um parâmetro meteorológico que sofre a influência das massas de ar e da altitude da 
região. Durante o dia, as mínimas ocorrem próximo ao nascer do sol e as máximas por volta 
das 14:00 horas. 
No verão, as mínimas variam, em média, de 12 a 13°C no planalto, e de aproximadamente 
15 a 16°C na Vertente Leste, e as máximas em média de 22 a 23°C e de 26 a 27°C, sendo 
os meses de janeiro e fevereiro os mais quentes; e no inverno, as mínimas variam, em 
média de 6 a 8°C no planalto e de 9 a 11°C na Vertente Leste, e as máximas, em média, de 
15 a 17ºC  e de 20 a 21°C, respectivamente. 
Dependendo da intensidade e permanência de uma massa de ar sobre a região, ocorrem 
episódios de temperaturas extremas. Sob influência de uma massa tropical atuando por 
vários dias, geralmente em situação de bloqueio atmosférico, as temperaturas sobem dia-a-
dia, atingindo médias inéditas. 
Nesses casos, as máximas extremas ocorrem quando a frente fria, que estava semi-
estacionária sobre o Uruguai e/ou Rio Grande do Sul, começa a avançar para nordeste ou 
para o oceano. 
Esses episódios podem ocorrer em qualquer época do ano, mas são mais evidentes no 
verão, quando as massas de ar tropicais são, por natureza, mais intensas. 
Por outro lado, sob domínio de uma massa de ar polar de forte intensidade, geralmente 
quando o anticiclone polar estiver sobre o continente, as temperaturas declinam 
significativamente na região e o frio torna-se mais intenso. 
Como a temperatura sofre influência do relevo, na região do planalto, pode ocorrer 
temperatura negativa de abril a novembro, sendo as mais baixas entre julho a agosto. Já na 
Vertente Leste, o frio mais intenso, com temperaturas negativas, ocorre no trimestre junho – 
julho – agosto (Figura 3.2.1-6). 
No período em que o fenômeno La Niña está atuando, esses episódios de frio intenso 
passam a ser mais persistentes. 
Dependendo da intensidade e persistência da massa de ar frio, ocorre uma “onda de frio”, 
com seqüência de dias sob temperaturas negativas, resultando em nevascas e geadas 
fortes sobre a região, como a ocorrida em julho de 2000. 
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Figura 3.2.1-6: Temperatura mínima absoluta 

 
b) Umidade Relativa 
Este parâmetro meteorológico varia conforme a massa de ar que está atuando sobre a 
região. É normalmente, máxima ao amanhecer e diminui gradativamente com o aumento da 
temperatura, ocorrendo a mínima por volta das 14:00 horas. No entanto, essa dinâmica 
pode mudar bruscamente, quando uma frente fria ou outro sistema instável passa sobre a 
região, durante o dia, no inverno; os ventos do quadrante sul, originários da massa polar, 
são intensos e secos e ocasionam um declínio acentuado na umidade.  
Nesse caso, esse declínio da umidade pode ocorrer mesmo na madrugada e, dependendo 
da persistência do vento sul, a umidade permanece baixa durante o dia inteiro. Já quando 
os anticiclones polares passam sobre o oceano, originando ventos de sudeste a leste, a 
umidade fica alta durante o dia, enquanto persistir a atuação desses ventos. 
Sazonalmente, os meses mais propícios à variação brusca de umidade durante o dia são 
abril e maio, especialmente quando ocorrem bloqueios atmosféricos. Nesse caso, ao 
anoitecer, o ar torna-se saturado e a umidade permanece alta até as primeiras horas da 
manhã, para logo em seguida declinar subitamente, ficando muito baixa, às vezes inferior a 
30%, entre o fim da manhã e parte da tarde.  
Condições semelhantes ocorrem entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de 
dezembro, principalmente na Vertente Leste, onde a umidade declina bastante, conforme 
figura 3.2.1-7. 
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Figura 3.2.1-7: Médias mensais de umidade relativa 

 
c) Precipitação 
É um parâmetro meteorológico que reflete o estado físico da atmosfera. Na região de 
Aparados da Serra e na Vertente Leste, os maiores volumes de chuva ocorrem no verão e 
entre o final do inverno e início da primavera, períodos de tempo instável. Por outro lado, os 
menores índices pluviométricos, ocorrem no outono e no fim da primavera, períodos de 
tempo estável. 
Outro fator importante na variação da intensidade da precipitação é a modelagem do relevo. 
Na região, o volume pluviométrico é maior sobre o planalto, conforme figura 3.2.1-2. 
No verão, a chuva ocorre em forma de pancadas associadas a trovoadas isoladas, 
geralmente entre o final da tarde e início da noite, devido ao efeito do processo convectivo 
originado pelo calor.  
A intensidade das pancadas depende da instabilidade atmosférica. Neste caso, quando uma 
frente fria passa sobre o oceano, no litoral da Região Sul, a convecção tropical, que torna-se 
mais ampla sobre a região dos Aparados da Serra e Vertente Leste, favorece a ocorrência 
de tempestades isoladas, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. 
 No outono, estação de maior estabilidade, a precipitação diminui significativamente. O tipo 
predominante é chuva fraca ocasionada por áreas de instabilidade associadas a frente fria 
quando estas passam pelo oceano; mesmo assim, são chuvas irregulares.  
A escassez de chuvas pode ocasionar pequenas estiagens na região de Aparados da Serra 
e Vertente Leste quando, por influência de bloqueios atmosféricos, as frentes frias ficam 
semi-estacionária sobre a o Uruguai e/ou Sul do RS. O mês de abril é o mais seco para as 
áreas do planalto, e o de maio para as áreas da Vertente Leste. 
Apesar da predominância de chuvas fracas e irregulares, nessa época do ano, outras mais 
fortes poderão ocorrer associadas aos vórtices ciclônicos (baixa pressão atmosférica em 
médios de altos níveis) ou à passagem de frente fria após o bloqueio atmosférico perder 
força, sendo mais evidentes sobre o planalto, conforme figura 3.2.1-8, e nos anos de El 
Niño. 
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Figura 3.2.1-8: Precipitação – altura máxima em 24 hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No inverno, durante o mês de julho, a quantidade de precipitação aumenta sobre o planalto, 
mas declina na Vertente Leste. Esse fato denuncia o predomínio de chuvas frontais. Como 
as frentes deslocam-se de sudoeste para nordeste, quando avançam sobre a serra gaúcha 
ganham força devido à ascensão do ar úmido pela encosta (efeito barlavento). Na Vertente 
Leste chove menos porque o ar desce a escarpa da serra tornando-se estável (efeito 
sotavento).  
Os meses de agosto e setembro são muito instáveis e o maior volume de chuvas em toda a 
região está associado aos CCM’s. Estas ocorrem em forma de pancadas fortes 
acompanhadas de trovoadas, granizo isolado e rajadas de ventos fortes, geralmente no 
início da manhã; no decorrer do dia, o sistema perde força, e elas diminuem a intensidade. 
Esse tipo de tempo torna-se bem mais instável e mais persistente em períodos de El Niño, 
aumentando os riscos de temporais. 
No início da primavera, o tempo ainda é bem instável por influência dos CCM’s. A partir da 
segunda quinzena de outubro, o volume pluviométrico vai diminuindo, apresentando 
menores índices entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de dezembro. Neste 
período, ocorrem pequenas estiagens, já que a insolação é intensa (nessa época ocorrem 
os mais longos dias do ano). 
 
d) Vento 
É um parâmetro meteorológico originário nos anticiclones (alta pressão) e que converge 
para os ciclones (baixa pressão). 
Os ventos predominantes sobre a região são originados no Anticiclone Semi-fixo do 
Atlântico Sul situado nas proximidades do Trópico de Capricórnio, geralmente atraídos para 
a “Baixa do Chaco”  na região do Paraguai e, devido à escarpa da Serra Geral, sofrem 
desvios e predominam de sudoeste seguidos por sudeste na Vertente Leste, conforme 
mostra a figura 3.2.1-9 dos ventos predominantes em Araranguá.  
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Figura 3.2.1-9: Predominância da direção do vento em Araranguá 
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No planalto Sul Catarinense, os ventos predominam de nordeste em Lages, de acordo com 
estudos efetuados por Monteiro (2001), e de norte seguido de nordeste em São Joaquim 
(figura 3.2.1-10). 
 
Figura 3.2.1-10: Predominância da direção do vento em São Joaquim 
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Fonte: Climerh – 1961 a 1990 

 
A convergência dos ventos predominantes de sudoeste a sudeste na Vertente Leste, e de 
nordeste a noroeste no Planalto Sul Catarinense, devido à “baixa do chaco” no Paraguai, 
resulta em ventos predominantes de leste a nordeste na região dos Aparados da Serra, que 
tendem a ser fracos no período noturno e matutino e moderados com rajadas ocasionais à 
tarde.  
Os ventos que formam a segunda predominância são originados nos anticiclones polares 
após estes transporem os Andes, ou seja, quando estão sobre a Argentina, sendo mais 
fortes e frios. 
No decorrer do ano, os ventos sobre os planaltos são mais fortes em relação às áreas da 
Vertente Leste e durante o inverno e a primavera, há aumento significativo na intensidade 
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dos ventos, devido às constantes passagens de frentes frias e à formação de CCM’s sobre a 
Região Sul, conforme a figura 3.2.1-11. 

 
Figura 3.2.1-11: Velocidade do vento 

 
O fluxo dos ventos associados ao sistema atmosféricos ocorre da seguinte forma: antes da 
chegada de um sistema, sopram de leste a nordeste, às vezes de norte a noroeste, são 
mais duradouros e apresentam rajadas máximas de 50 a 60 km/h nos planaltos e de 40 a 
50km/h na Vertente Leste; na passagem do sistema, passam a soprar de sudoeste a sul e, 
em geral, são intensos, podendo apresentar rajadas momentâneas de 70 a 80km/h 
associadas à trovoadas.  
A medida em que o sistema desloca-se para o nordeste (trajetória mais comum), os ventos 
passam a soprar de sudeste, com intensidade fraca pela manhã e moderada 
(aproximadamente 30 km/h) à tarde; logo em seguida, voltam a manter o fluxo predominante 
conforme descrito acima.  
Em casos excepcionais, as rajadas podem superar os 100 km/h e quase sempre ocorrem 
quando há formação de Ciclone Extratropical - baixa pressão acentuada - sobre o oceano, 
no litoral do Uruguai e Rio Grande do Sul, no outono. Outro sistema que favorece a 
ocorrência de ventos fortes são os complexos convectivos, entre o final do inverno e o início 
da primavera. 
 
e) Nebulosidade 
A quantidade e os tipos de nuvens variam muito a cada estação do ano, devido aos diversos 
sistemas atmosféricos que atuam na região. 
No verão, a nebulosidade é menor pela manhã, mas o processo convectivo, originado pelo 
calor da tarde, produz aumento de nuvens, deixando o céu nublado do meio da tarde até o 
início da noite. As nuvens predominantes são do tipo cumulus e cumulonimbus.  
No outono, com tempo mais estável, há períodos de tempo aberto com poucas nuvens 
durante o dia e formação de nuvens baixas durante a noite e início da manhã, devido ao 
aumento da umidade noturna. A maior nebulosidade vai ocorrer associada a sistemas 
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instáveis como as frentes frias, mas mesmo assim, estes tendem a deslocar-se sobre a 
Região Sul com rapidez. 
No inverno, os sistemas atmosféricos são muito dinâmicos, ocorrendo tempo fechado com 
muitas nuvens quando estes passam sobre a região, mas abrindo sob domínio das massas 
polares. Como este domínio é mais duradouro em relação ao tempo de cobertura das 
nuvens associadas aos sistemas, a média mensal de nuvens acaba sendo baixa, como é o 
caso do mês de julho, conforme figura 3.2.1-5. A partir da segunda quinzena de agosto, há 
um aumento considerável na cobertura de nuvens devido principalmente à atuação dos 
CCM’s, que deixa o céu encoberto durante o dia inteiro.  
Na primavera, o mês de outubro apresenta uma cobertura de nuvens considerável, ainda 
por maior influência dos CCM´s. Entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de 
dezembro, o tempo volta a ficar estável, com períodos de tempo bom, resultando em 
diminuição de nebulosidade média, especialmente na Vertente Leste, como pode ser visto 
na figura 3.2.1-5. 

 
f) Névoa e nevoeiro 
São fenômenos atmosféricos formados pela estabilidade atmosférica. Distinguem-se névoa 
e nevoeiro pelo índice de umidade relativa do ar e pela visibilidade horizontal. 

•  ��������	��

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

•  ������
����

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

•  ���������

É um aglomerado de gotículas de água em suspensão na atmosfera, diferindo-se de uma 
nuvem apenas por formar-se junto à superfície. Caracteriza-se por visibilidade horizontal 
inferior a 1.000 metros e umidade relativa do ar alta, geralmente acima de 97%. 
Na região de Aparados da Serra e Vertente Leste, esse fenômeno ocorre em todas as 
estações do ano, mais freqüentemente no período noturno, conforme quadro 3.2.1-1. 
No verão, sua ocorrência é pequena, manifestando-se apenas ao amanhecer quando ocorre 
pancada de chuva no dia anterior. Forma-se geralmente nas baixadas e nos cânions, mas 
dissipa-se rapidamente e a visibilidade fica excelente. 



 

 

3-17
No outono, devido à estabilidade atmosférica, sua ocorrência é maior, quase diária, 
principalmente em caso de bloqueios atmosféricos, e são mais persistentes sobre as 
baixadas e cânions. Formam-se ao entardecer e  persistindo até boa parte da manhã do dia 
seguinte. 
No inverno, a formação desse fenômeno é mais habitual em situação pré-frontal. Ocorre 
entre a madrugada e início da manhã, quando uma frente fria encontra-se em deslocamento 
sobre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Por outro lado, quando ocorre a circulação marítima, 
ou seja, persistência de ventos de sudeste e leste em situação pós-frontal, a umidade 
aumenta muito na Vertente Leste, adentrando nos cânions e formando nevoeiros densos 
que causam visibilidade muito reduzida, chegando a menos de 100 metros. Estes ocorrem 
principalmente nos meses de junho e agosto, após a passagem de uma frente fria, e 
manifestam-se a qualquer hora do dia, embora sejam mais comuns no período noturno.  
A primavera apresenta melhores condições de formação de nevoeiro entre a segunda 
quinzena de novembro e primeira de dezembro, mesmo assim de forma isolada, ao 
amanhecer. 
 
Quadro 3.2.1-1. Períodos de formação de nevoeiros em 24 horas 

Estação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Verão      n n                  

Outono n n n n n n n n n        n n n n n n n n 

Inverno n n n n n n n              n n n n n n 

primavera     n n n n                 

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

3.2.2 GEOLOGIA2 
 
A geologia da região dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral será 
abordada neste capítulo inicialmente através da história de sua evolução geológica. Após 
isso, serão caracterizadas as províncias geológicas presentes, os aspectos relativos às 
unidades litoestratigráficas e, por fim, os aspectos estruturais da área. Todas as 
características mencionadas anteriormente poderão ser melhor visualizadas no Mapa 
Geológico elaborado (Anexo 1).  
 

3.2.2.1 A evolução geológica da paisagem 
 
De certa forma, pode-se dizer que a história de evolução geológica das paisagens da região 
onde hoje se encontram os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral iniciou-
se com o surgimento do Planeta Terra, no entanto é impossível para a Geologia afirmar com 
precisão em que instante do tempo geológico ela originou-se. O que se sabe é que, no final 
do processo de resfriamento e diferenciação da Terra como planeta primitivo, um número 
muito grande de porções continentais, separadas por oceanos recém originados e ainda de 
água doce, formava esse mundo primordial. As únicas formas de vida existentes eram as 
bactérias e as algas unicelulares. Esse foi o panorama que caracterizava a Terra durante os 
Éons Hadeano e Arqueano. 
 
Com o passar do tempo, o que se imagina é que, em alguma época pós-Arqueana, teve 
início o mecanismo de Tectônica de Placas. Com este mecanismo, as diversas porções 
continentais eram empurradas e colidiam umas com as outras, conforme a criação e 
espalhamento do assoalho oceânico, criando continentes maiores e diminuindo, ao mesmo 
tempo, o número dos existentes. 
 
Há aproximadamente 600 milhões de anos, durante o Proterozóico Superior, uma série de 
colisões entre antigos continentes, ou crátons, durante o chamado Ciclo Brasiliano, deu 
origem a um supercontinente, o Gondwana, que aglutinava em um único ancestral as atuais 
terras correspondentes a América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia, e se localizava 
no Hemisfério Sul do planeta, junto ao Pólo Sul. 
 
Durante o período Carbonífero, há aproximadamente 300 milhões de anos, iniciou-se no 
Gondwana a formação de uma grande bacia sedimentar, conhecida hoje como Bacia 
Sedimentar do Paraná, abrangendo uma área de 1.200.000 km2 e estendendo-se desde o 
Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, no Brasil, e até a Argentina, Uruguai e Paraguai. A 
região onde se encontram os Parques de Aparados da Serra e Serra Geral está localizada 
sobre esta bacia, cuja evolução no tempo geológico está diretamente relacionada à 
formação das paisagens ali existentes. Os sedimentos acumulados na bacia tornaram-se 
camadas de rochas sedimentares que, juntamente com os fósseis preservados pelas 
camadas, permitiram contar grande parte da história evolutiva. 
 
Após a formação do Gondwana, os movimentos de deriva continental da sua placa tectônica 
fizeram com que migrasse em direção ao Hemisfério Norte, onde havia se formado outro 
supercontinente, a Laurásia, com terras do que é hoje a Europa, Ásia e América do Norte. 
No início do período Permiano, ha 290 milhões de anos, iniciou-se o processo de colisão 
continental entre o Gondwana e a Laurásia, que culminou com a formação de um único e 
gigantesco continente, aglutinando todas as massas continentais emersas do planeta, a 
Pangéia (do grego pan=todo; gea=terra). 

                                                 
2 Responsável Técnico: Marcelo Luvison Rigo. Relatório Temático encontra-se em anexo. 
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Durante o período Jurássico, ocorreu na Pangéia a formação de um dos maiores desertos 
de que se tem registro na história do planeta, o deserto Botucatu, que se estendia por quase 
toda a região sul, cobrindo completamente a Bacia do Paraná. Este deserto marcou o clímax 
da evolução da Pangéia e originou a formação conhecida atualmente como Formação 
Botucatu, constituída de arenitos bastante porosos, é de extrema importância atualmente, 
por abrigar um dos maiores reservatórios de água subterrânea do planeta, o denominado 
Aqüífero Botucatú. 
 
Ao final do Jurássico e início do Cretáceo, há cerca de 132 milhões de anos, a Pangéia 
começou a se fragmentar em continentes menores, iniciando a separação dos atuais 
continentes da América do Sul e da África. Enormes fissuras e zonas de falha se formaram 
na crosta do continente, dando início a um processo de vulcanismo de fissuras que 
extravasou volumes colossais de lavas, as quais, depositadas sobre as areias do deserto 
Botucatú, cobriram grande parte da Bacia Sedimentar do Paraná. Os sucessivos derrames 
ocorridos foram os responsáveis pela formação das rochas basálticas e riodacíticas que 
constituem hoje a Formação Serra Geral. A evolução desta formação, com suas 
características litológicas e estruturais, é a principal responsável pela criação das 
excepcionais paisagens encontradas hoje na região dos Parques Nacionais de Aparados da 
Serra e Serra Geral, representadas pelos cânions da região. 
 
A continuidade do vulcanismo e o alargamento das fissuras deram espaço à formação de 
um novo oceano, o atual Atlântico, cujo assoalho cresce ainda hoje a uma taxa de 3 cm/ano, 
afastando cada vez mais a América do Sul da África. A completa separação destas só 
ocorreu no final do Cretáceo, ha 65 milhões de anos, quando se efetivou a atual 
configuração continental e os movimentos de deriva dos continentes pela tectônica de 
placas. Desde então, a erosão da escarpa da Serra Geral, através dos processos da 
dinâmica superficial, fez com que a mesma recuasse de sua posição inicial, localizada no 
extremo leste dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para a configuração que 
conhecemos hoje. Prova disso são o Morro da Guarita, em Torres/RS, e os diversos morros 
testemunhos existentes na planície costeira, que ainda resistem aos processos erosivos e 
indicam que em algum momento no tempo geológico as escarpas estavam naquele lugar. 
Os sedimentos gerados nos processos de erosão ocorridos desde o início da abertura do 
Oceano Atlântico vêm sendo depositados junto à costa atual, na bacia sedimentar 
conhecida como Bacia de Pelotas. 
 
Entretanto, a morfologia costeira atual só foi delineada a partir dos últimos 400 mil anos, no 
período Quaternário. Neste período, quatro grandes processos de flutuação do nível do mar 
controlaram a deposição e erosão de sedimentos costeiros, na forma de sucessivos 
depósitos do tipo laguna-barreira. Anteriormente, o clima frio e seco existente, devido a uma 
glaciação que atingia todo o planeta, fez com que a concentração de água nas geleiras 
causasse o rebaixamento do nível dos oceanos. No sul do Brasil, o nível do Oceano 
Atlântico chegou a estar mais de 70 metros abaixo do atual, e a linha de costa recuou mais 
de 100 km para leste da posição atual, deixando exposta grande parte da plataforma 
continental. Há cerca de 400 mil anos, o aumento das temperaturas provocou o degelo das 
geleiras e a conseqüente elevação do nível dos oceanos, mudando substancialmente a 
paisagem. Após a primeira transgressão marinha ocorreram ainda outros três ciclos de 
diminuição e elevação do nível do Oceano Atlântico. A segunda transgressão ocorreu ha 
325 mil anos; e a terceira e quarta, respectivamente, ha 120 mil e ha 5 mil anos. Os 
depósitos sedimentares que definiram a morfologia da Província Costeira atual, e, portanto, 
a paisagem que conhecemos hoje na região baixa dos parques de Aparados da Serra e 
Serra Geral, foram originados durante essas transgressões e regressões do nível do mar. 
 
É importante salientar que o recuo e a conseqüente evolução das escarpas da Serra Geral 
continuam mesmo nos dias de hoje, da mesma forma que vem ocorrendo ha 65 milhões de 
anos. Esses são processos lentos, pouco perceptíveis na escala de observação humana, 
mas que ao longo do tempo geológico têm efeito determinante na construção da paisagem. 
Toda vez que ocorre a queda ou tombamento de um bloco de rocha, e a cada 
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escorregamento de encosta, uma parte da história de evolução da paisagem está sendo 
contada. 
 
 

3.2.2.2  As províncias geológicas 
A região dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral abrange duas 
Províncias Geológicas, a Província Paraná e a Província Costeira. 
 
A Província Costeira é constituída predominantemente por depósitos arenosos, síltico-
argilosos, argilosos e ocasionalmente conglomeráticos que, fracamente consolidados ou 
inconsolidados, constituem acumulações coluviais, fluviais, lacustres, eólicas e marinhas. 
Suas idades variam desde o Pleistoceno até o Holoceno. Fisiograficamente, a Província 
Costeira confunde-se com o Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares, 
subdividido com base nas acumulações que o compõem, nas regiões geomorfológicas da 
Planície Costeira Interna e Planície Costeira Externa (ver item 3.2.3 – Geomorfologia). 
 
A Província Paraná abrange a maior parte da área  da região dos Parques de Aparados da 
Serra e Serra Geral e coincide com a Bacia Sedimentar do Paraná, sendo constituída pelas 
formações Serra Geral e Botucatú, ambas pertencentes ao Grupo São Bento. 
Fisiograficamente, pertence ao Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 
Sedimentares, do qual a região geomorfológica presente na área é o Planalto das 
Araucárias. 
 

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

•  Basaltos: as rochas basálticas sãs apresentam coloração variando de cinza-
escuro a negra, com tonalidades esverdeadas. Quando alteradas, apresentam 
coloração em tons verde, castanho-avermelhado e castanho-claro. As colorações 
escuras devem-se principalmente à granulação fina e à abundância de minerais 
ferromagnesianos, opacos e vidros. Como características texturais, os basaltos 
geralmente apresentam-se afaníticos, e menos comumente faneríticos, finos a 
médios, mostrando-se muito raramente porfiríticos. Estruturas vesículo-
amigdaloidais são bastante comuns e capas de alteração limonítica são 
características. Apresentam texturas típicas de rochas efusivas, tais como 
intersertal, intergranular e porfirítica. Os principais minerais constituintes das 
rochas são os plagioclásios e piroxênios. O plagioclásio é a labradorita, podendo 
variar a andesina, e ocorre em cristais euédricos a subédricos, com maclas 
freqüentes Albita e Carlsbad, alterando-se para sericita e epídoto em diferentes 
proporções. O piroxênio destas rochas é da variedade augita e/ou pigeonita, 
apresentando-se como grãos subédricos a anédricos, podendo apresentar 
coroas de reação para hornblenda, alterando-se para clorita. São comuns nos 
basaltos agregados intersticiais constituídos por quartzo, calcedônia, plagioclásio 
mais sódico, feldspato potássico e clorita. Ocorrem amígdalas preenchidas por 
carbonatos, zeólitas, quartzo, calcedônia e minerais argilosos de coloração 
esverdeada. A biotita ocorre em raros cristais anédricos. Os minerais acessórios 
mais comuns são a apatita, os opacos e o zircão. 

•  Andesitos: estas rochas são bastante semelhantes, macroscopicamente e 
microscopicamente, aos basaltos. Apresentam, no entanto, um variação no teor 
de anortita do plagioclásio, situando-o no campo da andesina. A hornblenda 
ocorre em maior percentagem, mas não ultrapassa 10% do total de minerais da 
rocha. 

•  Basaltos com vidro: esta denominação foi atribuída às rochas básicas que 
apresentam vidro na matriz em percentagens entre 5 e 25%. São rochas maciças 
e de coloração negra. A textura típica é hialopilítica, na qual o vidro ocupa os 
espaços intersticiais entre os microcristais da rocha. São rochas afaníticas 
constituídas por micrólitos euédricos a subédricos de plagioclásio e microcristais 
tabulares de augita e/ou pigeonita circundados por uma matriz vítrea. O vidro 
apresenta-se, em alguns casos, sofrendo processos de desvitrificação, alterando-
se freqüentemente para argilominerais e clorita. O plagioclásio apresenta 
composição entre os termos labradorita e andesina, observando-se, em algumas 
rochas, agregados intersticiais de quartzo e feldspato intercrescidos em espaços 
intergranulares não preenchidos por vidro. 
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•  Brechas vulcânicas: ocorrem freqüentemente associadas aos derrames 

básicos. Sua matriz é de natureza vulcânica ou vulcanossedimentar, podendo ser 
de base ou de topo de derrame. Estas rochas não foram encontradas associadas 
à seqüência ácida de topo da Formação Serra Geral. São constituídas de 
fragmentos angulosos de basalto, intensamente vesiculares, imersos em matriz 
de origem vulcano-sedimentar e, em alguns casos, exclusivamente de origem 
vulcânica. Fragmentos de rocha arenítica podem ser encontrados, denotando o 
envolvimento de rochas sedimentares já consolidadas no processo de 
brechação. Nas brechas que possuem matriz vulcânica, a distinção entre os 
fragmentos de basalto e a matriz fica dificultada. No entanto, os contornos dos 
fragmentos tornam-se mais nítidos à medida que aumenta a alteração da rocha. 

•  Brechas sedimentares: da mesma forma que as brechas vulcânicas, ocorrem 
associadas principalmente aos derrames básicos inferiores. São denominadas 
sedimentares por apresentarem matriz de origem sedimentar. Constituem-se de 
fragmentos angulosos de basalto vacuolar e de arenito, imersos em matriz 
sedimentar arenosa composta por quartzo, feldspatos e raros minerais micáceos, 
semelhante aos arenitos interderrames. A matriz é geralmente impregnada por 
óxidos de ferro, dando à rocha coloração avermelhada. 

•  Arenitos interderrame: estes arenitos constituem camadas descontínuas de 
arenitos eólicos, raramente fluviais, interpostas entre os derrames basálticos, 
representando a persistência das condições desérticas que deram origem à 
Formação Botucatú. São dotados de estratificação cruzada tangencial de médio 
a grande porte e granulação média a fina, sendo seus grãos subarredondados e 
foscos, extremamente quartzosos e cimentados por óxido de ferro ou sílica. 
Geralmente encontram-se associadas a estas intercalações arenosas algumas 
intrusões arenosas na forma de diques, intensamente silicificadas, de coloração 
avermelhada e normalmente ascendentes. 

•  Diabásios: são rochas de coloração cinza-escuro a negra e textura fanerítica de 
fina a média, mostrando coloração marrom-avermelhada a castanha quando 
alteradas. Ao microscópio apresentam textura subofítica, exibindo um mosaico 
equigranular médio, composto predominantemente por plagioclásio do tipo 
andesina-labradorita. Ao plagioclásio associam-se piroxênios, principalmente 
pigeonita e, mais raramente, augita, envolvendo parcialmente os feldspatos. 
Acessoriamente ocorrem apatita e grãos de minerais opacos disseminados. 
Secundariamente ocorrem uralita, hidrobiotita e clorita, provenientes da alteração 
dos piroxênios, e sericita, originada a partir dos plagioclásios. 

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

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

•  Dacitos felsíticos e riodacitos felsíticos: estas rochas apresentam cores mais 
claras que as rochas básicas, variando desde cinza-claro a cinza-médio 
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amarronzado. Podem também ocorrer com coloração rosada a avermelhada 
forte, conforme o grau de impregnação por óxido de ferro. Amígdalas são 
escassas e, quando presentes, constituídas por quartzo, calcedônia, zeólitas ou 
calcita. São rochas afaníticas, holocristalinas, com cerrado fraturamento 
horizontal e vertical, o que dá um aspecto esmigalhado aos afloramentos quando 
da alteração da rocha. Estas rochas são as mais abundantes da sequência ácida, 
sendo difícil distinguir o número de derrames componentes do pacote devido à 
inexistência de um perfil típico como o que ocorre nos basaltos. Ao microscópio 
apresentam freqüentes cristais de plagioclásio e raros minerais máficos, com 
espaços intersticiais entre estes minerais preenchidos por uma massa composta 
por quartzo e feldspatos, formando um intercrescimento felsítico. Os cristais de 
plagioclásio são euédricos a subédricos e apresentam composição andesina. O 
piroxênio é raro e freqüentemente alterado para hornblenda ou clorita. O 
intercrescimento felsítico é formado por andesina, sanidina e quartzo. As rochas 
com composição riodacítica tem maior percentual de intercrescimento felsítico do 
que as rochas dacíticas. 

•  Riolitos felsíticos: constituem rochas bastante semelhantes aos dacitos 
felsíticos. Macroscopicamente apresentam coloração mais clara, variando até 
cinza-claro, tornando-se avermelhadas quando alteradas e impregnadas por 
óxido de ferro. São rochas afaníticas, holocristalinas, que microscopicamente são 
compostas principalmente por intercrescimento felsítico, formado por plagioclásio 
(andesina-oligoclásio), feldspato alcalino (sanidina sódica) e quartzo. Cristais de 
plagioclásio ocorrem em menores proporções. Opacos e raros cristais de 
minerais máficos, como augita-pigeonita ou hornblenda, ocorrem dispersos na 
rocha. 

•  Fenobasaltos vítreos: são rochas constituídas essencialmente por vidro, com 
cores negra ou avermelhada devido à impregnação por óxido de ferro. Possuem 
brilho resinoso, densidade média, fratura sub-conchoidal e, microscopicamente, 
apresentam cristais de plagioclásio e piroxênio dispersos na massa vítrea. Estas 
rochas possuem textura hialofítica, com percentagem de vidro entre 50 e 80% do 
total da rocha. Apresentam microcristais de plagioclásio de composição 
labradorita nos fenobasaltos vítreos e de composição andesina nos 
fenoandesitos vítreos. Os micrólitos de minerais máficos são de pigeonita. A 
matriz de vidro encontra-se pontilhada de micrólitos de opacos, plagioclásio e 
piroxênio. 

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

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

 
 
 

3.2.3 GEOMORFOLOGIA3 
A classificação e caracterização geomorfológica da região dos Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e Serra Geral foi baseada no Levantamento de Recursos Naturais – 
Projeto RADAMBRASIL (IBGE, 1986). Esta classificação tem como princípio o agrupamento 
sucessivo de subconjuntos de tipos de modelados (ou tipos de relevo) em Unidades 
Geomorfológicas, que se agrupam em Regiões Geomorfológicas e, por fim, em 
Domínios Morfoestruturais. O Mapa Geomorfológico elaborado (Anexo 2) permite 
visualizar melhor essa classificação e as características das unidades de mapeamento.  
 

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

Domínio Morfoestrutural Região 
Geomorfológica 

Unidade 
Geomorfológica 

Planície Costeira Externa Planície Marinha 

Planície Lagunar 

Domínio das Bacias 
Sedimentares Planície Costeira Interna 

Planície Alúvio-Coluvionar 

Planalto dos Campos Gerais 

Serra Geral 

Domínio das Bacias e 
Coberturas Sedimentares 

Planalto das Araucárias 

Patamares da Serra Geral 
 
a) Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares 
O Domínio dos Depósitos Sedimentares corresponde à área considerada pelo mapeamento 
geológico como Província Costeira. Desenvolve-se de forma contínua ao longo da costa, 
constituindo-se em amplas e extensas planícies costeiras, numa vasta superfície plana e 
alongada na direção NE-SO. Corresponde a uma superfície baixa, com altimetrias que 
variam, de modo geral, entre 1 e 25 metros, de acordo com a maior ou menor proximidade 
com a linha d´água. Os principais rios que drenam a área têm suas nascentes nas áreas 
planálticas, a oeste do domínio, e deságuam nas lagoas ou diretamente no Oceano 
Atlântico. 
Esse domínio compreende especialmente litologias do Quaternário, recebendo contribuição 
de áreas-fonte mistas, ou seja, continental e marinha, registrada pela presença de depósitos 
aluvionares, material detrítico coluvial e depósitos eólicos subatuais, dentre outros. O 
domínio abrange duas regiões geomorfológicas, a Planície Costeira Externa e a Planície 
Costeira Interna, cujas características são apresentadas a seguir. 
 
a.1) Região Geomorfológica Planície Costeira Externa 
Esta região corresponde à porção mais externa do Domínio dos Depósitos Sedimentares, 
coincidindo com os modelados de relevo originados pelos depósitos marinhos e eólicos. Os 
solos são predominantemente arenosos, correspondendo a dunas e Areias Quartzosas. A 
drenagem corresponde a partes finais de pequenos rios que deságuam no mar. A região 
engloba a Unidade Geomorfológica Planície Marinha: 
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•  Planície Marinha: nesta unidade predominam os modelados de acumulação em 
terraços marinhos (Atm), eólicos de dunas e planícies arenosas (Ae) e, 
secundariamente, planícies lacustres (Al) às margens dos lagos maiores. Na 
presença dessa unidade é insignificante, limitando-se a uma minúscula porção na 
parte leste da área mapeada, entre as latitudes UTM 6774000 e 6776000 (Anexo 
2), cujo modelado é de acumulação em terraços marinhos. 

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

•  Planície Lagunar: localizada entre a Planície Marinha, a leste, e Planície Alúvio-
Coluvionar, a oeste, esta unidade caracteriza-se por ser uma área plana, 
homogênea e sem dissecação, onde dominam os modelados de acumulação 
lacustres (Al) e de terraços lacustres (Atl), e apresentar ocorrência significativa, 
não havendo, no entanto, presença das lagoas que a caracterizam nas regiões 
adjacentes; 

•  Planície Alúvio-Coluvionar: corresponde à superfície plana, rampeada 
suavemente para leste e posicionada entre a Planície Lagunar, a leste, e a 
Região Geomorfológica Planalto das Araucárias, a oeste. Esse posicionamento 
permite enquadrá-la, segundo a origem da deposição, como área de transição 
entre influências continental e marinha. Na área de influência continental, 
predominam os modelados planos ou embaciados (Ac), resultantes da 
convergência de leques coluviais de espraiamento, cones de dejeção ou 
concentração de depósitos de enxurradas nas partes terminais de rampas de 
pedimentos. Ocorrem ainda formas de topo plano ou baixos tabuleiros. Em 
termos de formações superficiais, essas são caracterizadas por material 
grosseiro, heterométrico e misturado com finos, material este proveniente da área 
escarpada da Serra Geral. 

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

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

•  Planalto dos Campos Gerais: esta unidade representa ampla área elevada 
onde são registradas as maiores cotas altimétricas de todo o Domínio das Bacias 
e Coberturas Sedimentares. Apresenta-se como uma superfície inclinada, com 
caimento natural para oeste, onde as maiores cotas são da ordem de 1.100 a 
1.200 metros, junto à unidade Serra Geral. A unidade apresenta-se 
espacialmente descontínua, separada por áreas de relevo mais dissecado. As 
formas de relevo desenvolveram-se especialmente em rochas ácidas da 
Formação Serra Geral., Na porção leste do Planalto dos Campos Gerais, a forma 
do relevo é de dissecação diferencial, traduzida por profundos entalhamentos 
fluviais embutidos em linhas estruturais. Entre uma e outra drenagem ocorrem 
inúmeros arroios incipientes, também seguindo orientações estruturais, que, 
devido à sua proximidade, conferem uma dissecação maior ao relevo. 
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•  Serra Geral: a unidade Serra Geral constitui-se nos terminais abruptos e 

escarpados do Planalto dos Campos Gerais, desenvolvendo-se principalmente 
sobre as rochas básicas da Formação Serra Geral. A borda leste do 
escarpamento apresenta direção variando de N-S a NE-SO, onde ocorrem os 
relevos mais abruptos, com presença de vales fluviais em “V” estreitos e de 
grande aprofundamento, adaptados aos sulcos estruturais da área, que formam 
os cânions da Serra Gerral. A escarpa da unidade Serra Geral constitui-se em 
uma escarpa de linha de falha, com sua antiga frente já consideravelmente 
recuada e dissecada. Esse escarpamento expõe várias seqüências de derrames 
da Formação Serra Geral e rochas areníticas da Formação Botucatu nas 
posições basais das encostas. Um dos agentes exógenos mais importantes na 
dissecação e recuo das escarpas é a drenagem, associada às linhas de fraqueza 
e orientação estrutural existente na área. O padrão da drenagem é subparalelo, 
com os canais fluviais seguindo as direções principais NO-SE e NE-SO dos 
lineamentos estruturais. 

•  Patamares da Serra Geral: correspondem aos terminais rebaixados em 
continuidade à Unidade Geomorfológica Serra Geral, que avançam sobre as 
áreas referentes às regiões geomorfológicas Planície Costeira Interna e Externa 
a leste. Representam testemunhos do recuo da linha da escarpa, o qual 
desenvolveu-se nas seqüências vulcânicas e sedimentares de cobertura da 
Província Paraná. Nas áreas de maior entalhamento da drenagem, como nos 
contatos com regiões geomorfológicas topograficamente mais rebaixadas, 
observa-se o afloramento do arenito Botucatu. Essa unidade engloba formas em 
colinas com pequeno aprofundamento dos vales fluviais, formas de relevo que 
apresentam forte controle estrutural e, localizadamente, ocorrem formas 
planares. 

 

3.2.4 PEDOLOGIA4 
A classificação pedológica dos solos ocorrentes na região dos Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e Serra Geral foi baseada no trabalho apresentado por IBGE (1986), cujo 
levantamento de solos foi realizado em nível exploratório, adotando como sistema de 
classificação a Segunda Aproximação ao Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
(Embrapa, 1981). Neste trabalho, optou-se por manter este sistema porque a conversão das 
classes de solo para o atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Emprapa, 1999) 
não pode ser feita devido às diversas mudanças ocorridas no sistema de classificação em 
termos de atributos e horizontes diagnósticos. A pedologia dos Parques pode ser melhor 
visualizada no Mapa Pedológico (Anexo 3). 

3.2.4.1 Classificação e caracterização pedológica 
 
a) Solos litólicos húmicos álicos 
Esta unidade tem pequena área de ocorrência na porção norte da região  dos Parques de 
Aparados da Serra e Serra Geral. A classe de solo associada a essa unidade compreende 
solos rasos (espessura inferior a 50 cm), pouco desenvolvidos, que se caracterizam pela 
presença de um horizonte A com elevados teores de carbono orgânico, normalmente 
encontrado diretamente sobre a rocha matriz ou, ocasionalmente, sobre um horizonte C. O 
horizonte A, com espessura em torno de 30 cm, apresenta coloração preta ou bruno-
acinzentada muito escura, com teores de carbono orgânico superiores a 5% e textura média 
(15 a 35% de argila) a argilosa (35 a 60% de argila). 
 
Os solos desta classe desenvolvem-se a partir de rochas ácidas da Formação Serra Geral, 
ocorrendo em áreas de relevo forte ondulado. Como inclusões nessa unidade ocorrem 
Cambissolos Bruno Húmico álicos, com argila de atividade baixa e textura argilosa a muito 
argilosa (mais que 60% de argila). 
 
                                                 
4 Responsável Técnico: Marcelo Luvison Rigo. Relatório Temático encontra-se em anexo. 
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b) Cambissolos bruno húmico álicos 
 
Esta é a unidade mais expressiva da região, abrangendo grande parte da Unidade 
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. Compreende solos minerais, não 
hidromórficos, com presença de horizonte B incipiente, subjacente a um horizonte superficial 
de elevado acúmulo de matéria orgânica. 
 
Os solos desta unidade apresentam-se em perfis pouco profundos (0,5 a 1 metro) a 
profundos (1 a 2 metros), de coloração brunada, com argila de atividade baixa, sendo a 
caulinita o argilomineral dominante. A seqüência de horizontes A, Bi (incipiente) e C é bem 
diferenciada, com baixo gradiente textural. No horizonte B a textura é comumente argilosa e 
a estrutura fraca e moderadamente desenvolvida em blocos subangulares, usualmente 
mostrando a ocorrência de fragmentos de rocha semi-intemperizada.  
 
Estes solos são fortemente ácidos (4,3<pH<5,3), derivados de rochas ácidas da Formação 
Serra Geral, e abrangem áreas de relevo suave ondulado e ondulado. Na borda do Planalto 
dos Campos Gerais há elevado acúmulo de matéria orgânica no horizonte superficial, o qual 
foi caracterizado como horizonte A turfoso.  
 
Os Cambissolos Bruno Húmico álicos geralmente ocorrem associados a outros solos. Como 
segundo componente na unidade de mapeamento ocorre a classe Terra Bruna Estruturada, 
e como terceiro uma associação complexa de Solos Litólicos com Afloramentos de Rocha.  
 
 
c) Solos litólicos eutróficos 
 
Esta unidade ocorre como uma faixa mais ou menos uniforme localizada sobre a Unidade 
Geomorfológica Serra Geral, que equivale à área mais fortemente dissecada do Planalto 
das Araucárias, com relevo variando de forte ondulado a montanhoso. Compreende solos 
pouco desenvolvidos, rasos (menor que 50 cm), que possuem horizonte A diretamente 
assentado sobre a rocha ou sobre um pequeno horizonte C, geralmente com muito material 
de rocha em decomposição. O material de origem são as rochas basálticas básicas da 
Formação Serra Geral. 
 
São solos moderadamente ácidos a neutros (5,4<pH<7,3), com horizonte A comumente do 
tipo chernozêmico, com estrutura fraca, de pequena e média, granular ou em blocos 
subangulares e textura média (15 a 35% de argila), com presença comum de cascalhos.  
 
Na unidade de mapeamento estes solos ocorrem em associação complexa com 
Cambissolos, solos Brunizém Avermelhados e Terra Roxa Estruturada. 
 
 
d) Terra roxa estruturada álica e distrófica 
 
Esta unidade de solo ocorre de forma expressiva sobre as unidades geomorfológicas Serra 
Geral e Patamares da Serra Geral. Compreende solos com horizonte B textural, não 
hidromórficos, com argila de atividade baixa e baixa relação textural B/A. São solos 
profundos, bem drenados, geralmente com textura muito argilosa. Apresentam seqüência de 
horizontes A, Bt (textural) e C, com pequena variação de cor e textura ao longo do perfil e 
transição gradual ou difusa entre os suborizontes. De maneira geral apresentam boas 
características físicas. 
 
O horizonte A é do tipo moderado, chernozêmico ou proeminente. No horizonte B a 
estrutura é geralmente em blocos subangulares, moderada e fortemente desenvolvida, 
observando-se cerosidade moderada e forte, e sua consistência é dura ou ligeiramente dura 
quando seco e firme ou friável quando úmido. Têm como substrato rochas basálticas da 
Formação Serra Geral e apresentam quantidades elevadas de óxido de Ferro e Titânio, 
mostrando coloração avermelhada. 
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e) Solos podzólicos vermelho-amarelos álicos 
 
Esta unidade tem ocorrência restrita ao sopé da escarpa e dos patamares da Serra Geral, 
onde predominam litologias da Formação Botucatu. O relevo varia de suave ondulado a 
forte ondulado. Compreende solos minerais, não hidromórficos, caracterizados pela 
presença de horizonte B textural, marcados pela considerável iluviação de argila 
evidenciada pela expressiva relação textural e recobrimento por filmes de material coloidal 
na superfície de contato das unidades estruturais. 
 
Apresentam seqüência de horizontes A, Bt (textural) e C, usualmente bem diferenciados, 
com horizonte A do tipo moderado ou proeminente, sobrejacente a um horizonte Bt 
geralmente argiloso, com estrutura moderada ou fortemente desenvolvida. São solos 
medianamente profundos e profundos (raramente rasos), bem drenados, com cores bruno-
avermelhadas e argila de atividade baixa. 
 
 
f) Cambissolos eutróficos e distróficos 
Estas duas classes de solos são mapeadas em unidades distintas no mapa pedológico, no 
entanto apresentam características físicas e perfis morfológicos semelhantes, tendo-se 
optados por descrevê-las conjuntamente neste documento. 
 
As principais características destes solos são a presença do horizonte B incipiente e o baixo 
gradiente textural entre os horizontes. São solos minerais, não hidromórficos, de coloração 
bruno-avermelhada, com seqüência de horizontes A, B e C. Os perfis apresentam-se pouco 
profundos (0,5 a 1 metro) a profundos (1 a 2 metros). 
 
Os Cambissolos eutróficos apresentam horizonte A chernozêmico, e o horizonte B, com 
argila de atividade alta, mostra restrição de drenagem, evidenciada pela presença comum 
de mosqueados. São derivados de sedimentos aluvionares e coluvionares do Quaternário, 
ocorrendo em áreas de relevo plano ou suave ondulado. Correspondem, grosso modo, à 
Unidade Geomorfológica Planície Alúvio-Coluvionar.  
 
Os Cambissolos distróficos apresentam maior variação nas características químicas dos 
perfis, com altos e baixos valores de atividade das argilas. Encontram-se normalmente 
associados com solos Glei Pouco Húmicos e Podzólicos Vermelho-Amarelos, ocorrendo 
também na Planície Alúvio-Coluvionar. 
 
 
g) Glei húmico eutrófico 
Esta unidade ocorre junto à Unidade Geomorfológica Planície Lagunar. Compreende solos 
hidromórficos que se caracterizam pela presença de um horizonte glei dentro de 60 cm da 
superfície. Este horizonte é formado em condições de excesso de umidade, temporário ou 
permanente, resultando em cores de redução do óxido de ferro acentuadas, comumente 
cinzentas. 
 
A unidade apresenta seqüência de horizontes do tipo A e Cg (C glei), com ou sem 
descontinuidade litológica. O horizonte A é do tipo chernozêmico ou moderado, com teores 
de carbono orgânico comumente superiores a 4% nos primeiros 20 cm. São solos 
medianamente profundos, mal drenados e com permeabilidade muito baixa, apresentando 
argila de atividade alta e usualmente textura argilosa no horizonte subsuperficial. Em 
associação com essa unidade ocorrem solos Glei Pouco Húmicos, Cambissolos eutróficos e 
Solos Orgânicos. Sua área de ocorrência restringe-se às porções deprimidas do terreno, 
sujeitas a inundações freqüentes, e margens dos cursos d´água, sendo desenvolvidos sobre 
sedimentos do Quaternário. Em solos desta unidade o lençol freático se encontra 
normalmente muito próximo à superfície ou mesmo na superfície. 
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3.2.5 HIDROLOGIA E HIDROGRAFIA5 
 
Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral possuem uma hidrografia 
bastante marcante. A beleza de suas águas naturais é caracterizada pela brusca variação 
topográfica do relevo, onde nascentes, córregos e arroios percorrem os paredões das 
escarpas, saindo de uma paisagem de planalto (Campos de Cima da Serra), com altitudes 
de aproximadamente 1.000 metros, para desaguar na Planície Costeira, onde as altitudes 
não passam de 20 metros.  
 
Este complexo hídrico ocorre através da transição de escoamento destas zonas muito 
elevadas para zonas baixas percorrendo penhascos gigantescos, de onde se formam 
inúmeras cachoeiras e destas tem-se a alimentação de arroios perenes na zona baixa, 
sendo o mais importante o rio Mampituba. São analisadas as suas distribuições regionais 
contextualizando  suas características perante o entorno e os limites dos parques nacionais, 
para obter o comportamento médio destas feições no tempo (variações de vazão, volumes 
de escoamento e qualidade da água) e no espaço (características fisiográficas da bacia de 
drenagem). 
 
Conjuntamente às características fluviais destes corpos hídricos foi avaliada a qualidade da 
água em diversos pontos da rede de drenagem que compõe a região estudada, estando 
representadas no mapa de qualidade da água (Anexo 4) as suas variações de estado 
qualitativo conforme a metodologia do índice de qualidade da água - IQA. 
 

3.2.5.1 Recursos hídricos do contexto regional  
A rede hidrográfica dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral drena 
para três regiões hidrográficas inseridas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. No primeiro encontram-se a Região Hidrográfica do Guaíba, especificamente 
através da Bacia do  Taquari-Antas; e a Região Hidrográfica do Litoral, através da Bacia do  
Mampituba e da Bacia do Tramandaí. E no segundo, encontra-se a Região Hidrográfica do 
Extremo Sul: através da Bacia do rio Mampituba e Bacia do rio Araranguá, as quais estão 
apresentadas no mapa de Recursos Hídricos – Divisão das Bacias hidrográficas (Anexo 5).  
 
Relacionando-se estas bacias hidrográficas com a rede de drenagem dos Parques podemos 
destacar o seguinte: 

•  Bacia do Taquari-Antas: suas nascentes situam-se junto aos limites e entorno 
dos Parques, apresentando uma grande proporção da área que drena para 
esta bacia. Os principais rios são: Camisas, Porteira Velha e Tainhas. 

•  Bacia do Mampituba: constitui junto com a bacia do Taquari-Antas as maiores 
unidades hidrológicas da área em estudo. No interior dos Parques tem-se 
diversos afluentes, dentre eles: Faxinalzinho, Pavão, Molha Côco, Malacara, 
Leão, etc.  

•  Bacia do  Araranguá: onde estão as nascentes do rio da Pedra, que é 
afluente do rio Itoupava já fora da zona de entorno. Uma pequena área desta 
bacia (regiões mais elevadas) está dentro do Parque Nacional da Serra Geral 
, assim como na zona de amortecimento. 

•  Bacia do rio Tramandaí: é a menor unidade que possui rede de drenagem 
junto à zona de amortecimento. Nenhum rio drena do interior dos Parques 
para ela, e somente alguns afluentes e as nascentes do rio Três Forquilhas é 
que deságuam  na Lagoa de Itapeva. 

 

A seguir apresenta-se uma descrição destas unidades hidrográficas numa escala regional, 
detalhando melhor as suas características hidrológicas e de qualidade da água, podendo-se 

                                                 
5 Responsável Técnico: Carlito Duarte. Relatório Temático encontra-se em anexo. 
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obter um panorama do estado em que se encontram e analisar a região em que se inserem 
os Parques. 

a) Rio Taquari e Rio das Antas 
A bacia hidrográfica do sistema Taquari-Antas situa-se na região nordeste do estado do Rio 
Grande do Sul, abrangendo uma área de 26.428 km², equivalente a 9% do território 
estadual, englobando total ou parcialmente, 98 municípios. Limita-se ao norte com a bacia 
do rio Pelotas, a oeste e ao sul com a bacia do rio Jacuí e a leste com as bacias dos rios Caí 
e Sinos. Trata-se do principal afluente do rio Jacuí, maior formador do Guaíba (MAGNA 
ENG., 1997). 

O rio Taquari nasce no extremo leste do Planalto dos Campos Gerais, com a denominação 
de rio das Antas, até a confluência com o rio Guaporé, nas imediações da cidade de 
Muçum. A partir daí passa a denominar-se Taquari, desembocando no rio Jacuí, junto à 
cidade de Triunfo. O rio das Antas percorre 390 km e o rio Taquari, 140 km, totalizando 530 
km. Seus principais afluentes pela margem esquerda são os rios Camisas, Tainhas e 
Lajeado Grande, e pela margem direita, os rios Quebra-Dentes, da Prata, Carreiro, 
Guaporé, Forqueta e Taquari-Mirim. Camisas e Tainhas possuem as suas nascentes junto à 
área de entorno dos Parques, mais precisamente no município de Cambará do Sul, numa 
região de baixa densidade populacional, onde predomina a criação extensiva de gado. 

A área, ocupada por uma ampla variedade de cultivos agrícolas, é maior do que um milhão 
de hectares, gerando problemas relativos à utilização de agrotóxicos e adubos químicos, 
aos processos erosivos, com conseqüente aumento da turbidez, e do assoreamento. A 
análise dos solos da bacia demonstra fortes limitações quanto aos aspectos pedológicos 
para o desenvolvimento da agricultura de forma mais intensa, tais como restrições quanto à 
fertilidade e às variações na profundidade do perfil, limitações ligadas ao relevo ou à 
drenagem e alto risco de erosão. 

Ainda podem ser observados diversos ambientes onde a vegetação natural encontra-se em 
satisfatório nível de preservação, localizados nas encostas íngremes dos vales, de difícil 
acesso e impróprios a práticas agrícolas. Os locais mais preservados acham-se 
representados por dez unidades de conservação correspondentes a 16.000 ha, sendo a 
mais importante a do Parque Nacional dos Aparados da Serra, nos municípios de Cambará 
do Sul - RS e Praia Grande -SC . 

Hidrologicamente, as regiões de nascentes podem ser caracterizadas por regimes 
torrenciais, de escoamentos superficiais rápidos e bruscas variações de descargas, por 
apresentar declividade média elevada, rede de drenagem densa com tendência radial, 
pouca profundidade e baixa permeabilidade dos solos. 

A vazão média do rio Taquari, medida em Muçum, durante o período de 1940 a 1982, foi de 
321 m³/s. As descargas máximas observadas atingiram 10.300 m³/s, e as mínimas entre 10 
e 20 m³/s. As grandes flutuações de vazão são subseqüentes à ocorrência de chuvas 
contínuas, distribuídas em áreas extensas da bacia, concentrando rapidamente grandes 
volumes de água, que se propagam com velocidade rio abaixo.  

 

a1) Qualidade da água 
Segundo os próprios comentários da FEPAM, a qualidade das águas do Taquari-Antas é 
beneficiada pelas altas concentrações de oxigênio dissolvido (OD), que facilitam a 
depuração da matéria orgânica lançada na bacia hidrográfica. Fatores climáticos, 
geográficos e hidrológicos contribuem para este fato, destacando-se os seguintes: 

• alta velocidade da água e presença de corredeiras, que promovem a aeração das 
águas; 
• baixa temperatura da água, retendo o oxigênio dissolvido; 
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• relevo montanhoso no rio das Antas, com baixa taxa ocupacional e alta densidade 
de áreas verdes, minimizando o processo erosivo das margens; e 
• distância dos grandes centros urbanos das margens do leito principal do rio. 

A FEPAM mantém uma rede de monitoramento da qualidade da água nesta bacia com 10 
pontos monitorados O mais próximo aos Parques é em Bom Jesus e São José do Ausentes, 
nas nascentes do rio das Antas. O rio Camisas não é monitorado pela Fundação. 

Observa-se uma tendência de diminuição da qualidade da água de montante para jusante, 
ou seja, diminuição do oxigênio dissolvido e aumento da demanda bioquímica de oxigênio 
(DBO) e dos coliformes fecais. Representa exceção a esta tendência o ponto localizado em 
Bom Jesus, no que se refere aos parâmetros DBO, por influência da fábrica de celulose 
Cambará. 

As médias anuais e sazonais dos parâmetros OD e DBO estiveram dentro dos padrões 
ambientais de Classe 1* da Resolução CONAMA 20/86. Os valores que ultrapassaram estes 
padrões concentram-se principalmente no trecho inferior do rio, bem abaixo de Cambará do 
Sul e Bom Jesus.  

A poluição por metais na água mostra-se pouco significativa, ressaltando-se, no entanto, a 
presença de chumbo acima dos padrões ambientais da Classe 1 no trecho inferior do rio, 
representando 7% das análises realizadas deste metal. 
O parâmetro mais crítico foi o coliforme fecal, em especial à jusante de seu médio curso. 
Nas regiões de cabeceira tem-se a ocorrência de valores acima das classes 1 e 2 (200 e 
1000 NMP/100 ml), representando que mesmo distante das sedes dos municípios há a 
contaminação das águas superficiais por dejetos de animais e/ou lixiviados de adubos 
orgânicos utilizados agricultura. 

Na região alta junto às nascentes dos Parques tem-se mananciais mais preservados com 
qualidade de água boa, apresentando maiores níveis de oxigênio dissolvido e menores 
cargas de DBO (Figura 3.2.5-1).  
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Figura 3.2.5-1: Oxigênio Dissolvido, DBO, Coliformes Fecais e Metais obtidos no acompanhamento realizado pela FEPAM na bacia do rio 
Taquari-Antas 

(A) (B) 

( C) (D) 
 
Fonte: FEPAM 
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Figura 3.2.5-1: Continuação. 

(E) 
 

(F) 

 
(G)  

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

b1) Bacia Hidrográfica do Mampituba 
Esta bacia possui uma superfície de aproximadamente 1.800 km², distribuída entre as 
províncias geomorfológicas do Planalto Meridional e da Planície Costeira, e abrange oito 
municípios no extremo sul de Santa Catarina - Passo de Torres, São João do Sul, Praia 
Grande, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Jacinto Machado, Balneário Gaivota e Araranguá - e 
sete no nordeste gaúcho - Três Cachoeiras, Cambará do Sul, São Francisco de Paula, 
Morrinhos do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Torres e Mampituba.  
 
Este rio é  importante na caracterização da região dos Parques uma vez que recebe, desde 
suas nascentes, parte das águas do interior  destes Parques e é vastamente utilizado na 
irrigação de arroz, que demanda grandes volumes de água. Também nesta bacia, observa-
se o uso da terra para plantação de banana utilizando-se grandes quantidades de 
agrotóxicos para garantir a produção, sendo que as encostas utilizadas nas lavouras sofrem 
fenômenos de lixiviação e têm grande potencial poluidor para as  águas locais. 
 
b2) Bacia Hidrográfica do Tramandaí 
Localizada na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Litoral Norte do Estado, abrange 17 
municípios, desde Torres, ao norte, até Palmares do Sul, incluindo os municípios da encosta 
da Serra Geral, com uma área de aproximadamente 2.500 km² e área alagada de 500 km².  
 
Como característica principal, apresenta uma seqüência de lagoas paralelas à linha de 
costa, interligadas entre si, embora ocorram pequenas lagoas isoladas. Estas interligações 
ocorrem através de canais e rios naturais e, em alguns casos, por intermédio de canais 
artificiais. Estes corpos hídricos estão limitados ao sul pela lagoa da Cerquinha e, ao norte, 
pela Lagoa da Itapeva, sendo que da escarpa da Serra Geral nascem os principais 
tributários, que são os rios Cardoso, Três Forquilhas e Maquiné. 
 
Esta bacia possui pequena representatividade na área de entorno das Unidades, já que não  
há a contribuição das águas do interior dos Parques, tendo-se somente algumas nascentes 
e afluentes do rio Três Forquilhas. 
 
b3) Qualidade das águas 
A área total monitorada compreende 16 lagoas, 4 rios e os estuários de Tramandaí e Torres, 
que são representativos dos diversos tipos de ambientes na região. Associados aos 
complexos de lagoas, existem cursos de água lóticos como os rios Três Forquilhas, Maquiné 
e Mampituba. 
 
A Rede de Monitoramento da FEPAM na Região das Bacias Litorâneas é composta pelos 
diversos pontos de amostragem, com freqüência semestral. 

Os pontos de interesse em relação aos Parques são os seguintes: 

a) O rio Mampituba apresenta problemas de matéria orgânica (DBO) e de coliformes 
fecais desde a Pirataba com os esgotos cloacais das áreas urbanas à montante da 
rodovia BR 101, como Praia Grande na ZA, culminando com os esgotos de Torres 
no trecho final próximo da foz (já fora da zona de entorno). 

b) O rio Três Forquilhas não apresenta problemas com relação ao oxigênio dissolvido e 
DBO, uma vez que os resultados obtidos mostram os seus valores agrupados em 
quase 100% de freqüência dentro da padrão classe 1. 

c) As concentrações de oxigênio estão geralmente acima de 6,0 mg/l (Classe 1) para a 
maioria dos recursos hídricos amostrados. Entretanto, para rio Mampituba verificou-
se concentrações de Classe 2 e 3. Também para o mesmo rio obteve-se 
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concentrações de DBO de Classes 2 e 3 (mas com baixas freqüência) e foi ele um 
dos que apresentaram as maiores concentrações de coliformes fecais. 

d) A salinidade foi detectada no rio Mampituba, desde a foz até a BR 101. As causas da 
penetração de cunhas salinas são as estiagens, aliadas provavelmente às retiradas 
de água para irrigação nestes períodos, o que mostra uma grande demanda gerada 
nesta bacia para o cultivo de arroz irrigado. 

c) Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá 
A bacia do rio Araranguá encontra-se localizada no sul do estado de Santa Catarina, entre 
os paralelos 28°30’ e 29°20’S, na divisa com o Rio Grande do Sul, no alto da Serra Geral, e 
entre os meridianos 49°15’ e 50° W de Greenwich. É parte do sistema da vertente atlântica e 
compõe, juntamente com as bacias dos rios Urussanga e Mampituba (pelo lado de Santa 
Catarina), a Região Hidrográfica do Extremo Sul Catarinense.  
 
c1) Aspectos gerais  
O rio Araranguá, possui uma bacia de drenagem com área de 3.020 km², uma densidade de 
drenagem de 1,95 km/km², sendo de 5.021 km o comprimento de seus cursos d’água, com 
vazão média de 40 m³/s. Como as demais bacias da Vertente Atlântica, a do Araranguá tem 
suas nascentes localizadas junto da Serra Geral, tendo como formadores os rios Itoupava 
(que recebe as águas do rio das Pedras, o qual nasce no Parque Nacional da Serra Geral) e 
Mãe Luzia. 
A bacia apresenta  uma grande  diversidade de atividades e nela são encontradas, entre 
outras, áreas de mineração a céu aberto e minas de subsolo, indústrias de cerâmicas de 
revestimento e estrutural, de vestuário, de metal-mecânica, curtumes e grandes áreas 
agricultáveis, onde se desenvolve principalmente a cultura de arroz-irrigado, além da pesca 
artesanal. 
Segundo dados da SDM (1997), este rio apresenta seus índices máximos de vazão no 
período de fevereiro a março; e os mínimos de maio a julho, e secundariamente de 
novembro a janeiro. 
 
De acordo com os dados de chuva da bacia, tem-se que nas regiões cujas nascentes 
situam-se junto às zonas mais elevadas da Serra Geral ocorrem maiores valores de 
precipitação (como para as cidades de Timbé do Sul e Jacinto Machado), e o inverso para 
as regiões de planície (como para a estação de Araranguá), efeitos estes gerados pela 
dinâmica climatológica que ocorre na região, associada ao forte relevo. 
 
Desta forma, tem-se precipitações de grande intensidade e curto período, principalmente no 
verão, que ocasionam grandes vazões de efeitos instantâneos, com destaque para a região 
sudoeste-oeste da bacia, lado este drenado pelo rio Itoupava, o qual recebe as águas do rio 
da Pedra (que drena o cânion Fortaleza, e seus afluentes). 
 
No que diz respeito a fluviometria, observa-se que os meses de fevereiro a março são 
caracteristicamente meses de cheias, havendo um decréscimo de forma generalizada em 
abril para atingir valores mínimos de maio a julho. Cheias de magnitude secundária 
apresentam-se a partir dos meses de agosto a setembro. 
 
A bacia do rio Araranguá apresenta duas características bastante marcantes: a ausência de 
estiagens acentuadas que marquem um período nítido de vazantes muito prolongado e a 
ocorrência de máximos secundários no curso de um ano hidrológico. 
 
Este comportamento hidrológico é decorrente da influência da distribuição sazonal das 
chuvas com abundância no verão e de uma tendência a estiagens no inverno. 
 
Após o período de águas baixas, cujo mínimo ocorre em junho, há uma nova elevação dos 
níveis dos rios, de forma progressiva, até o mês de setembro. 
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Os rios que fazem parte da bacia do rio Araranguá e que drenam as águas do interior dos 
parques estão localizados nas regiões de cabeceira na posição sudoeste da bacia. O rio 
principal que recebe estes afluentes (como o rio das Pedras no cânion Fortaleza) é o rio 
Itoupava que ao unir-se ao rio Mãe Luzia forma o rio Araranguá. 
 
Segundo a classificação do IDHE (Índice de Disponibilidade Hídrica em Estiagem), a quase 
totalidade dos pontos avaliados na região apresentaram valores dentro da categoria 
“extremamente crítico” ou seja, a soma dos consumos era maior que a vazão mínima nos 
rios (chegando a valores maiores em 10 vezes). Nota-se que um dos grandes fatores que 
pesam neste balanço são os grandes volumes aduzidos para a irrigação de lavouras de 
arroz, tanto na bacia do rio Araranguá como na do Mampituba. 
 
c2) Qualidade da água 
Com relação à qualidade da água na região  (situada na porção sudoeste da bacia), para a 
sua avaliação foi utilizada a metodologia do IQA (NSF, 1970), considerando-se 59 pontos 
em toda a bacia. Na do Itoupava foram considerados 09 pontos e nas águas das cabeceiras 
obteve-se águas com ótimas características (boa qualidade). 
Na porção centro-oeste da bacia, a água dos rios, de um modo geral, pode ser classificada, 
quanto a sua qualidade como ótima e boa, segundo o IQA. Porém, nos períodos que 
antecedem o plantio do arroz, durante o preparo das canchas ou quadras de arroz, o volume 
de sólidos transportados pela maior parte dos rios aumenta demasiadamente. Isto implica 
em dois sérios problemas de ordem ambiental: o primeiro indica a perda de solos 
agricultáveis através desta prática e, o segundo é o comprometimento destes rios, seja pelo  
assoreamento, pelo aumento da turbidez, ou até mesmo pelo arraste de defensivos 
agrícolas incorporados a este solo. 
Confirmando a boa qualidade da água das áreas drenadas pelo rio Itoupava e seus 
afluentes, após a confluência deste com o rio Mãe Luzia (originando o rio Araranguá), a 
qualidade da água apresenta certa estabilidade e considerável elevação do oxigênio 
dissolvido, advindos das regiões mais elevadas (cabeceiras e regiões de nascentes, a 
exemplo do rio da Pedra).  
Na figura  3.2.5-2 é apresentado o diagrama de drenagem, bem como da qualidade das 
águas da bacia do Rio Araranguá. Os resultados estão descritos por sub-bacias e assim 
classificados: ótima (cor violeta), boa (cor verde) e crítica (cor vermelha), segundo o IQA. 
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Figura 3.2.5-2: Diagrama de drenagem e classificação da qualidade das águas da 
Bacia do Rio Araranguá 
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Rio Araranguá 

 
Fonte: SDM, 1997 
 

3.2.5.2  Aspectos dos recursos hídricos locais dos Parques Nacionais de Aparados da 
Serra e Serra Geral 

 
A rede hidrográfica que compõe os Parques de Aparados da Serra e Serra Geral  
caracteriza-se basicamente por rios de nascentes que drenam pelo interior dos cânions para 
a região do entorno na planície (predominantemente para o rio Mampituba). Apenas na 
região nordeste do Parque Nacional da Serra Geral tem-se um curso d´água que drena do 
parque (cânion Fortaleza) para a bacia do rio Araranguá, e na região noroeste do PNAS 
(junto ao limite) um outro que drena suas águas do interior do mesmo para o Rio Grande do 
Sul (Bacia Taquari-Antas). 
 
A seguir será realizada a descrição das unidades hidrográficas que compõem a rede de 
drenagem dos Parques Nacionais  e sua região. 
 

Sub-bacia 
que recebe 
o rio da 
Pedra 
(Parna Serra 
Geral) 
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a) Descrição detalhada da hidrografia local 
A principal bacia de drenagem que recebe as águas do interior das Unidades é a do rio 
Mampituba, secundariamente a do rio Araranguá (sub-bacia do rio Itoupava) e, por fim, a do 
rio Taquari-Antas (sub-bacia do rio Camisas). 
 
Para visualizar as unidades hidrológicas será realizada uma descrição da rede de drenagem 
pertencente aos limites hidrográficos destas sub-unidades, bem como de suas principais 
características. 
 
No mapa de recursos hídricos – divisão das sub-bacias hidrográficas (Anexo 5) são 
apresentadas as principais sub-bacias em que se insere a região dos Parques e sua região.  
 
a1) Afluentes ao rio Mampituba 
O rio Mampituba recebe os rios que drenam pelos cânions que compõem os Parques da 
Serra Geral e Aparados da Serra desde a porção sudoeste até a nordeste, excluindo-se o 
rio da Pedra, o qual percorre o cânion Fortaleza (que drena para a bacia do rio Araranguá). 
 
No Quadro 3.2.5-1 são apresentados os principais rios que drenam do interior dos Parques 
para a zona de amortecimento. 
 
Quadro 3.2.5-1: Descrição dos principais rios que drenam do interior dos Parques 
para a zona de amortecimento – Rio Mampituba/SC. 

Rio Região ou Cânion drenado 
Rio Faxinalzinho Cânion Faxinalzinho 
Rio Pavão/Boi Cânion Itaimbézinho 
Rio Molha Coco Cânion Molha Coco  
Rio Malacara Cânion Malacara 
Rio Três Irmãos Cânion Churriado 
Rio Cachoeira 
Rio Praia Seca 

Encosta entre Cânion Churriado e Corujão 

Rio Leão Cânion Corujão 
 
O rio Pavão, também conhecido como rio do Boi, é o mais extenso dentro dos limites dos 
Parques com 27 km. O rio Malacara possui 18 km de extensão, o Três Irmãos 13 km, o 
Cachoeira 17 km e o Leão 22 km. Todos estes possuem elevada declividade decorrente da 
geomorfologia local, podendo chegar a desníveis entre 800 e 1000 metros. 
 
Via de regra, estes rios descem os paredões basálticos da Serra Geral e deságuam na 
margem esquerda do Mampituba. São oligotróficos, de águas cristalinas, leitos formados por 
seixos e de regime torrencial, formando diversas cachoeiras como a do arroio Preá (afluente 
do rio Pavão ou do Boi). 
 
São rios de grande beleza cênica e oferecem ótimas oportunidades para recreação no seu 
baixo curso, devendo, entretanto, avaliar-se os perigos inerentes às variações bruscas de 
níveis graças a elevadas precipitações de grande intensidade e curto período, ocorrendo 
ainda a descida de materiais sólidos e pedras carreados pela força das águas. 
 
Na região  tem-se diversos rios que afluem para o rio Mampituba pela margem esquerda e 
direita,  sendo eles: 
 

I) Arroio Josafáz: afluente da margem direita, na região sul da ZA junto às 
nascentes do rio Mampituba; 

II) Arroio Roça da Estância: afluente da margem direita, junta-se ao rio Mampituba 
próximo à confluência com o rio Pavão; 

 
III) Rio de Dentro: afluente da margem direita, junta-se ao Mampituba próximo à 

confluência com rio Pavão (ou rio do Boi); e 
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IV) Rios Cachoeira e Leão: drenam as encostas compreendidas entre os cânions 

Churriado e Corujão e o próprio cânion deste último, assim como se estendem 
pela porção nordeste até o rio Mampituba, após a cidade de Praia Grande. 

 
Junto à cidade de Praia Grande o rio Mampituba recebe o rio Molha Côco e o ribeirão 
Fortaleza pela margem esquerda. 
 
Na região sudeste do Parque Nacional  da Serra Geral, junto ao cânion Corujão, tem-se a 
formação de corpos hídricos (açudes) para a irrigação de arroz (alimentados pelos rios Leão 
e Praia Seca) caracterizando uma região recortada por diversos cursos d’água menores e 
desembocando à jusante no rio Mampituba. 
 
a2) Afluentes ao rio Araranguá 
Nesta unidade hidrográfica temos a contribuição direta do Parque Nacional da Serra Geral 
através de dois rios, o da Pedra, que drena o cânion Fortaleza, e o Pai José, que drena o 
cânion Macuco. 
 
Caracteriza-se também pela geomorfologia bastante movimentada e com vazões bastante 
intensas e de curto período causadas pelos eventos de chuvas intensas e curta duração, 
como descrito na análise climatológica. Associadas às intempéries, as grandes vazões são 
influenciadas pelas grandes altitudes e estas resultando em fortes declividades para a zona 
das escarpas. 
 
Drenando para a bacia do rio Araranguá na região do entorno temos: 
 

I. Rio Engenho Velho: curso d´água próximo ao cânion Corujão, sendo tributário do rio 
da Pedra pela margem direita; e 

II. Rio da Praia do Norte e Pinheirinho: drenam as encostas ao norte do cânion Macuco. 
 
a3) Afluentes ao rio Taquari-Antas 
Caracteriza-se pela região mais elevada, a do   planalto. Os rios que drenam os Parques e 
sua ZA para esta bacia têm menores declividades e apresentam  em alguns locais 
ambientes de “turfeiras”, onde existe extensa área com  saturação pelas águas que escoam 
de forma difusa (diferente do escoamento convencional de um rio). 
 
Já aqui se trata de uma outra dinâmica de escoamento, diferente da zona de planície onde, 
pela menor declividade que as zonas de escarpas, os deflúvios também podem ser 
intensos; no entanto, existem atenuações na energia das águas, retardando os seus efeitos 
para jusante. 
 
Drenando do interior dos Parques Nacionais para a região temos os seguintes rios: 
 

I. Camisas: é o principal curso d´água do Parque Nacional de Aparados da Serra. 
Nascendo próximo ao seu limite oeste, possui o curso mais longo dentre os rios desta 
área, demarcando o limite oeste do Parque a partir do cânion Faxinalzinho. Possui 
menor declividade e escoamento contrário às escarpas dirigindo-se para Nordeste 
para formar o rio das Antas, tributário do rio Taquari (drenando a região hidrográfica do 
Guaíba); e 

II. Camarinhas: afluente da margem direita do rio Camisas, acompanha os limites do 
Parque Nacional de Aparados da Serra entre a Fazenda Gabiroba e Morro Agudo. 

 
Para a ZA desta sub-bacia temos: 
 

I. rio Camisas: via de regra, na porção central do entorno, todos os rios da zona alta de 
Aparados da Serra drenam para o Camisas: arroios Barracão, Restinga Feia, 
Camarinhas e Campo Bom (que passa pela cidade de Cambará do Sul). Já próximo a 
esta cidade o rio Camisas forma um grande lajeado com relativas vazões mínimas, e 
seus tributários recebem os efluentes da cidade; 
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II. rio Tainhas: também drena para o rio das Antas e situa-se na região oeste do entorno 

dos Parques. Recebe pequenos afluentes pela margem direita, não havendo influência 
direta de suas águas nos Parques; e 

III. rio Porteira Velha: drena a região do planalto próximo aos cânions Fortaleza e Macuco. 
Recebe pela margem direita o arroio Cambajuva e lajeado das Marrecas. 

 
a4) Afluentes ao rio Três Forquilhas    
Possuem a menor área de influência da ZA das unidades tendo somente alguns pequenos 
afluentes na região de suas cabeceiras. Nascendo próximo às escarpas da Serra Geral, o 
rio Três Forquilhas é afluente da lagoa de Itapeva, que fica ao norte da região hidrográfica 
Litoral Norte. 
 
Estes corpos hídricos (complexo de lagoas da região) são interligados entre si ou por rios, 
ou apenas isolados, podendo estar ou não alimentados por cursos d´água (como no caso do 
rio Três Forquilhas). 
 
a5) Lagoas perenes e permanentes, banhados e turfeiras  
Nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral encontram-se ambientes 
naturais que se caracterizam por nascentes de pequenos cursos d´água formadores e/ou 
alimentadores de rios como os da bacia do rio Taquari-Antas e do Mampituba, chamados de 
banhados e turfeiras. 
 
Encontramos estes ambientes com mais freqüência, principalmente no Planalto Meridional, 
na região próxima aos cânions Itaimbezinho, Faxinalzinho e Fortaleza.  
 
Suas águas apresentam tendência à acidez (pH abaixo de 6,0), sendo que estes ambientes 
úmidos são caracterizados pelo acúmulo de uma reduzida lâmina de água, com 
profundidade inferior a 0,5 m, em locais de baixa altitude. Essa água aparenta provir 
diretamente do lençol freático e de pequenos córregos, mas também recebe recarga de 
origem pluvial. 
 
No caso dos campos turfosos, outro fato interessante de ser apontado é a sua coloração 
escura, típica de ambientes ricos em compostos orgânicos dissolvidos altamente refratários, 
resultantes da decomposição incompleta da vegetação terrestre e aquática, denominados 
compostos húmicos. Por decorrência, estes conferem características peculiares para a 
água, como redução da penetração de luz, limitando o desenvolvimento de grandes plantas 
submersas e reduzindo os valores do pH. 
 
Possuem grande importância do ponto de vista hidrológico e hidrogeológico pois funcionam 
como reservatórios de água e como reguladores de vazões. Retém a água para posterior 
infiltração e conseqüentemente atuam no abastecimento dos aqüíferos subterrâneos. Desta 
forma, juntamente com os rios, riachos e pequenas lagoas, os banhados e turfeiras devem 
ser considerados importantes componentes destes Parques.  
 
Cabe ressaltar, no entanto, que as áreas úmidas como banhados e turfeiras são ambientes 
extremamente frágeis e passíveis de medidas efetivas para seu manejo. 
 
Os Parques possuem também como ambientes lênticos, lagoas perenes e permanentes, 
mas de tamanho bastante reduzido. A maioria desses ambientes apresenta rara beleza 
cênica, conferida pela águas transparentes, com pequenos bancos de macrófitas, 
dificilmente em densidade excessiva e associados à vegetação marginal.  
 
Mais expressivamente dentro das características lênticas temos um sistema de grandes 
lagoas artificiais localizadas na Planície Costeira (região) junto às zonas de cultivo agrícola 
em áreas inundadas. Estas lagoas são formadas pela interrupção de escoamento de rios e 
pequenos riachos que drenam as águas do interior do Parque Nacional da Serra Geral 
(cânion Corujão e Malacara). Já se percebe a alteração local do regime de escoamento, 
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reduzindo-se as vazões para jusante e elevando-se os níveis médios do lençol freático,  
onde são desviadas as águas para as culturas de arroz.  
 
A própria região irrigada foi bastante alterada em função do crescimento da umidade 
(disponibilidade de água no solo) pelo excessiva irrigação. Além das alterações hidrológicas 
há a questão da contaminação destas águas pelos agrotóxicos utilizados, que possuem 
características de persistência nestes ambientes, comprometendo a sua utilização como 
água potável e a manutenção de sua biodiversidade. 
 

3.2.5.3 Estimativas de Vazões dos cursos d´água   
Em termos de vazões, o curso d´água mais expressivo da área  é o rio Mampituba, que 
recebe pela margem esquerda as águas dos rios que drenam os cânions dos Parques 
(exceto os cânions Fortaleza e Macuco). 
 
Entretanto, os rios que drenam estas feições caracterizam-se pelas vazões reduzidas a 
longo prazo, tendo o seu volume de água acrescido quando ocorrem eventos de 
precipitação (principalmente eventos de grande intensidade e curto período).Normalmente 
os seus níveis se elevam após chuvas rápidas, e devido à grande declividade e relevo 
movimentado, ganham muita energia e deslocam ao longo dos seus leitos grandes 
quantidades de material grosseiro e seixos. Nota-se no leito uma grande quantidade de 
seixos de grandes diâmetros, trazidos das cotas mais elevadas para as regiões mais baixas. 
 
Na região próxima aos Parques não há informações pluviométricas e fluviométricas. Para 
analisar-se estes parâmetros utilizam-se recursos de regionalização de vazões para pontos 
mais próximos  e que preferencialmente recebam suas águas e influência de respostas do 
processo chuva-vazão. 
 
Desta forma, segundo as metodologias do CEHPAR (1982) e SDM (1997), o rio Mampituba, 
após confluência com o rio Sertão, possui as seguintes características (tabela 3.2.5-1): 

 
Tabela 3.2.5-1: Vazões características para o rio Mampituba 

Área Q LP Q7,10 Rio (km²) L/s.km² m³/s L/s.km² m³/s 
Mampituba 505 38,75 19,57 1,83 0,92 

QLP: vazão média de longo termo 
Q7,10: Vazão mínima de estiagem com 7 dias de duração e recorrência de 10 anos   
Fonte: FEPAM 
 
A vazão mínima (Q7,10) que apresenta na região próximo à foz já nos remete a um cenário 
de permanências de vazões mínimas reduzidas para eventos de estiagem. 
 
Conforme a metodologia da ANEEL (2002), os mapas de isolinhas de vazões médias 
especificas, Q7,10, máximas específicas médias e permanência de 95% (Anexo 6) 
apresentam os seguintes valores para a região dos Parques Nacionais (tabela 3.2.5-2): 
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Tabela 3.2.5-2: Vazões específicas características do rio Mampituba e demais rios que 
drenam os cânions dos Parques de Aparados da Serra e Serra Geral (Fonte: SDM, 
1997) 

Local QLP (l/s.km²) Q7,10 (l/s.km²) Qmáx (l/s.km²) Q95% (l/s.km²)
Rio Mampituba após 

rio Sertão 40 2,0 900 3-4 

Rios que drenam os 
Cânions dos Parques 15-25 <0,5 1300 <0,5 

QLP: vazão média de longo termo 
Q7,10: Vazão mínima de estiagem com 7 dias de duração e recorrência de 10 anos   
Qmáx: Vazão máxima média 
Q 95%: Vazão com permanência de 95%  

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

PONTO DE 
AMOSTRAGEM 

COORD. 
N (m) 

COORD. E 
(m) Localização do ponto 

1 582764 6767655 Afluente do rio Faxinalzinho – Cânion 
Faxinalzinho 

2 585810 6763682 Rio Josafáz 

3 586130 6761969 Rio Faxinalzinho – Cânion Faxinalzinho 

4 592698 6769387 Rio Pavão ou rio do Boi – Cânion Itaimbézinho 

5 605024 6780943 Rio Leão – Cânion Corujão 

6 605198 6786865 Rio da Pedra – Cânion Fortaleza 

7 585152 6779800 Arroio Camarinhas – Afluente do rio Camisas 

8 580285 6779952 Rio Camisas 

9 580639 6774949 Afluente rio Camisas 
 
Descrição dos pontos: 

•  Ponto 1: um dos principais afluentes do arroio Faxinalzinho, externos ao parque, que 
por sua vez é um afluente do rio Mampituba, abrangendo uma grande área de 
drenagem externa aos parques. A análise deste ponto servirá de comparação com o 
ponto 2. Drena campos e pequenas áreas de Florestas Ombrófila Mista. 

•  Ponto 2: Arroio Josafáz, drena áreas com floresta ombrófila densa e algumas vertentes 
cultivadas com bananas. Os parâmetros deste ponto serão comparados para verificar a  
influência do Parque nas águas nestas águas de nascente do rio Mampituba. 

•  Ponto 3: saída do rio Faxinalzinho, drena áreas em que predomina a Floresta Ombrófila 
Mista. A análise deste ponto será comparada ao ponto 1, verificando possíveis 
alterações na qualidade da água ao passar pelos Parques. 

•  Ponto 4: rio Pavão/do Boi, na saída do Cânion Itaimbézinho. Drena áreas com floresta 
mista e poucas encostas com cultivos de bananas. Este ponto deverá monitorar a 
influência das infra-estruturas do parque sobre a qualidade da água. 

•  Ponto 5: rio Leão, na saída do cânion Corujão. Adotado como ponto branco para 
comparação do Parque da Serra Geral. Possui todas as nascentes dentro dos limites do 
Parque e drena áreas com floresta ombrófila densa e alguma plantação de banana nas 
encostas. 



 

 

3-48
•  Ponto 6: rio da Pedra na saída do cânion Fortaleza. Pelo fato de receber visitação será 

analisado o impacto desta atividade. Drena áreas de floresta ombrófila densa. 

•  Ponto 7: arroio Camarinhas. Passa por fazendas e um restaurante cobrindo grande área 
de drenagem. Drena campos e pouca área de floresta. 

•  Ponto 8: rio Camisas. Cobre a maior extensão de divisa do Parque de Aparados da 
Serra e sofre maior interferência externa quanto à drenagem. Drena áreas de campos 
com turfeiras e poucas áreas com floresta. 

•  Ponto 9: afluente do rio Camisas. Engloba grande área de drenagem externa aos 
Parques, apresentando diversos açudes. Drena áreas de campo com pouca Floresta 
Ombrófila Mista.  

Os resultados obtidos in loco e no laboratório estão apresentados nas tabelas 3.2.5-4 e 
3.2.5-5. 
 
Tabela 3.2.5-4: Resultados das análises realizadas “in loco” (Jan/03)  

Ponto Data Hora OD Sat. 
(mg/l) 

OD 
(mg/l) 

Temp. Ar
(oC) 

Temp. 
Água 
(oC) 

PH 

1 24/01/03 12:00 7,8 6,2 23,0 18,9 5,72 

2 23/01/03 10:30 8,1 7,2 26,1 24,0 5,95 

3 23/01/03 11:05 8,1 6,4 26,0 23,0 6,48 

4 23/01/03 12:30 8,1 6,7 25,1 23,0 6,40 

5 22/01/03 16:45 7,5 6,3 28,0 24,9 6,21 

6 22/01/03 15:30 7,3 6,5 32,0 28,0 6,20 
7 23/01/03 15:45 7,5 5,1 23,0 22,0 5,51 
8 23/01/03 17:15 7,5 6,2 23,0 23,0 4,90 
9 23/01/03 18:35 8,1 7,4 18,9 21,0 5,88 

Fonte: Socioambiental, 2003 

 
Tabela 3.2.5-5: Resultados laboratoriais das análises nos pontos de amostragem no 
Parque Nacional de Aparados da Serra e Serra Geral – JAN/03 

 
Ponto 

DQO 
(mg/l) 

DBO5 
(mg/l) 

PO4 
(mg/l) 

NT 
(mg/l) 

Coliforme
s Fecais 
(NMP/100 

ml) 

Turbidez 
(NTU) 

Sólidos 
Totais 
(mg/l) 

1 19,26 ND 0,060 1,40 < 2,2 0,62 32,0 
2 43,00 0,79 0,040 0,56 8,0 x 102 0,82 34,0 
3 21,50 0,19 0,16 1,68 2,0 x 102 0,47 32,0 
4 12,31 0,48 0,19 1,68 2,0 x 102 0,77 34,0 
5 42,81 0,90 0,15 2,24 < 2,2 0,63 23,80 
6 19,41 0,16 0,16 1,12 < 2,2 0,34 16,0 
7 30,02 ND ND 1,68 2,0 x 102 3,32 35,0 
8 42,81 ND 0,070 2,80 8,0 x 102 7,34 430,0 
9 49,34 0,20 0,11 1,68 2,0 x 102 4,00 40,0 

ND: não detectado 
Fonte: Quimioambiental/Socioambiental, 2003 
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b) Cálculo do Índice de qualidade de água (IQA) 
O IQA é determinado pelo produto ponderado das qualidades de água, correspondentes aos 
parâmetros: OD, DBO, coliformes fecais, temperatura da amostra, pH, nitrogênio total, 
fosfato total, sólidos totais e turbidez. Tal índice é calculado utilizando-se a equação: 

IQA = ΣΣΣΣ
n
(qi.wi) 

                 i =1
 

Onde:  
IQA = índice de qualidade das águas (número entre 0 a 100). 

qi = qualidade do i ésimo parâmetro (número entre 0 e 100, obtido do 
respectivo "gráfico de qualidade", figura 2, em função de sua concentração ou 
medida). 

wi = peso correspondente ao i- ésimo parâmetro, atribuído em função da 
importância desse parâmetro para a conformação global da qualidade (número 
entre 0 e 1). 

n = número de parâmetros que entram no cálculo. 
Desta forma aplicando as notas e pesos específicos para cada amostra, a qualidade das 
águas indicada pelo IQA, numa escala de 0 a 100, pode ser classificada quanto a 
contaminação orgânica segundo os seguintes intervalos (tabela 3.2.5-6): 
 
Tabela 3.2.5-6: Intervalo de classificação do IQA 

Intervalo Classificação 
90-100 Qualidade ótima 
70-90 Qualidade boa 
50-70 Qualidade aceitável 
25-50 Imprópria para tratamento convencional (poluída) 
0-25 Imprópria ou crítica 

Fonte: NSF, 1970 

 
Na tabela 3.2.5-7 são apresentados os valores de IQA para cada amostra coletada nos 
Parques. 
 
Tabela 3.2.5-7: Classificação do IQA para os pontos de amostragem  

Ponto Valor IQA Classificação do IQA Intervalo de 
Classificação 

1 83 Boa 70-90 
2 67 Aceitável 50-70 
3 76 Boa 70-90 
4 75 Boa 70-90 
5 86 Boa 70-90 
6 87 Boa 70-90 
7 68 Aceitável 50-70 
8 61 Aceitável 50-70 
9 74 Boa 70-90 

Fonte: Socioambiental, 2003 

 
No mapa de Qualidade de Água (Anexo 4) são apresentados os pontos de coleta de água 
da rede hidrográfica local, conforme classificação do IQA para cada rio, sendo indicados 
pela cor. 
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Agrupando-se os rios de mesma classificação quanto ao IQA temos o seguinte (tabelas 
3.2.5-8): 

 
Tabela 3.2.5-8: Agrupamento dos pontos de mesma classificação quanto ao IQA 

Classificação Ponto de análise de qualidade da água 
Grupo 1 - IQA – BOA (limite 
superior – notas acima de 80) 

Ponto 1 – Afluente Faxinalzinho  
Ponto 5 – Rio Leão (Cânion Corujão) 
Ponto 6 – Rio da Pedra (Cânion Fortaleza) 

Grupo 2- IQA – BOA (limite inferior- 
notas abaixo de 80) 

Ponto 2 – rio Faxinalzinho  
Ponto 4 – Rio Pavão/ do Boi (Cânion Itaimbézinho) 
Ponto 9 – arroio afluente Camisas 

Grupo 3 - IQA – ACEITÁVEL Ponto 2 – rio Josafáz  
Ponto 7 – arroio Camarinhas  
Ponto 8 – rio Camisas 

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

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

Sí
tio

 

Po
nt

o 

Fa
se

 

Código (PN) Latitude 
(UTM) 

Longitude 
(UTM) 

Altitude  
(m) Nome do Ponto 

01 01 1 Asgs01p01 6781752 604603 128 Cânion Corujão – Faz. do Sr 
Joselino 

01 02 1 Asgs01p02 6781934 604494 225 Cânion Corujão – entrada  
01 03 1 Asgs01p03 6781311 604163 225 Cânion Corujão – pasto, bananal  
01 04 1 Asgs01p04 6790808 604996 236 Cânion Macuco – pastagem  
01 04a 1 Asgs01p04a 6790512 604225 244 Cânion Macuco – mata ciliar 
01 05 1 Asgs01p05 6790512 603749 Cânion Macuco – mata ciliar 
01 10 1 Asgs01p10 6774812 598536 155 Cânion Malacara – fazenda  
01 12 1 Asgs01p12 6783158 609718 49 Represa do rio Tigre Preto - floresta
01 13 1 Asgs01p13 6779690 607893 55 Represa do rio Leão 
01 14 1 Asgs01p14 6775041 599118 200 Cânion Malacara – entrada  
01 15 1 Asgs01p15 6787004 604552 215 Cânion Fortaleza – casa de baixo 
01 16 1 Asgs01p16 6786774 604126 273 Cânion Fortaleza – rio de Pedra 
01 17 1 Asgs01p17 6787016 604074 304 Cânion Fortaleza – inflexão da trilha 
01 17a 1 Asgs01p17a 6786899 602923 241 Cânion Fortaleza – acampamento  
01 26 1 Asgs01p26 6772684 601106 79 Lixão de Praia Grande 
01 69 2 Asgs04p69 6790639 613733 62 Restinga 
01 73 2 Asgs04p73 6789432 607563 133 Arrozal 
01A 11 1 Asgs01p11 6775483 615931 10 Floresta da Escola Agrícola 
01A 11a 1 Asgs01p11a 6779026 616208 7 Floresta da Escola Agrícola – brejo 
01A 68 2 Asgs04p68 6780268 615747 17 Restinga 
01A 68a 2 Asgs04p68a 6779878 615415 20 Restinga 
01A 70 2 Asgs04p70 6781500 615215 17 Restinga 
02 06 1 Asgs02p06 6769439 600196 95 Est. Praia Grande - Cambará 
02 07 1 Asgs02p07 6771789 598605 371 Est. Praia Grande - Cambará 
02 07a 1 Asgs02p07a 6771869 598563 Est. Praia Grande - Cambará 
02 08 1 Asgs02p08 6770965 597775 569 Est. Praia Grande - Cambará 
02 08a 1 Asgs02p08a 6771381 596984 593 Est. Praia Grande - Cambará  
02 09 1 Asgs02p09 6771260 595763 840 Est. Praia Grande - Cambará  

02 27 1 Asgs02p27 6772067 594619 1025 Borda do Planalto – Posto da 
Receita  

02 71 2 Asgs04p71 6769681 601944 17 Praia Grande - Suburbios 

03 18 1 Asgs03p18 6769258 592549 203 Cânion do Itaimbezinho PIC rio do 
Boi  

03 18a 1 Asgs03p18a 6769206 592172 203 Cânion do Itaimbezinho PIC rio do 
Boi  

03 18b 1 Asgs03p18b 6769125 591959 205 Cânion do Itaimbezinho PIC rio do 
Boi  

03 19 1 Asgs03p19 6768835 591501 280 Cânion do Itaimbezinho meia 
encosta 

03 20 1 Asgs03p20 6768933 589984 370 Cânion do Itaimbezinho – “cotovelo”

03 21 1 Asgs03p21 6769150 594452 157 Cânion do Itaimbezinho –divisa do 
PN  

03 22 1 Asgs03p22 6764248 585306 167 Cânion Faxinalzinho – entrada  
03 22a 2 Asgs03p22a 6764377 585040 220 Cânion Faxinalzinho - mg. direita rio
03 23 1 Asgs03p23 6765863 585125 252 Cânion Faxinalzinho  
03 23a 1 Asgs03p23a 6765601 585066 260 Cânion Faxinalzinho – mg esquerda 
03 24 1 Asgs03p24 6758781 588247 278 Cânion Josafaz  
03 25 1 Asgs03p25 6758456 587813 467 Cânion Josafaz 
03 65 2 Asgs04p65 6769935 591078 294 PNAS – cânion Itaimb. PIC Rio Boi 
03 66 2 Asgs04p66 6770094 593245 330 PNAS – cânion Itaimb. PIC Rio Boi 
04 34 1 Asgs04p34 6773536 585490 935 Banhado Grande – campo turfoso 
04 35 1 Asgs04p35 6773064 585599 950 Banhado Grande – campo turfoso  
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Código (PN) Latitude 
(UTM) 

Longitude 
(UTM) 

Altitude  
(m) Nome do Ponto 

04 36 1 G04p36 6777167 584838 1003 Banhado Grande – estrada do 
Crespo  

04 42 1 Asgs04p42 6775791 589489 966 Itaimbezinho – corredor ecológico  
04 43 1 Asgs04p43 6776133 588946 943 Itaimbezinho – corredor ecológico  
04 44 1 Asgs04p44 6788124 598442 1100 Macuco – Pinus 
04 45 2 Asgs04p45 6773660 588093 916 Itaimbezinho - trilha cotovelo 

04 45a 2 Asgs04p45a 6773707 588204 893 Itaimbezinho - trilha cotovelo, 
alagado 

04 45b 2 Asgs04p45b 6773556 587897 923 Itaimbezinho - trilha cotovelo, 
alagado 

04 46 2 Asgs04p46 6774117 589905 909 Itaimbezinho - campo turfoso/vértice
04 47 2 Asgs04p47 6774154 589562 924 Itaimbezinho - centro visitantes 
04 48 2 Asgs04p48 6778840 586017 994 PNAS - área próx. PIC Morro Agudo
04 49 2 Asgs04p49 6779235 585894 977 PNAS - área próx. PIC Morro Agudo
04 50 2 Asgs04p50 6779448 584776 967 PNAS - área próx. PIC Morro Agudo
04 50a 2 Asgs04p50a 6779457 585032 955 PNAS - área próx. PIC Morro Agudo
04 51 2 Asgs04p51 6779938 580265 919 Limite PNAS- margem rio Camisas 
04 52 2 Asgs04p52 6772973 587663 922 PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo
04 52a 2 Asgs04p52a 6773180 587712 920 PNAS- trilha cotovelo - lagoa 
04 52b 2 Asgs04p52b 6773271 587806 923 PNAS- trilha cotovelo - alagado 
04 53 2 Asgs04p53 6780660 590816 1016 zona interrupção corredor florestal 
04 54 2 Asgs04p54 6779883 589118 1033 zona interrupção corredor florestal 
04 55 2 Asgs04p55 6785735 588929 1084 corr. flor. - próx. Reserva Cambará 
04 56 2 Asgs04p56 6772794 589627 980 PNAS - floresta faz. Marçal 
04 57 2 Asgs04p57 6772500 588698 926 PNAS - floresta faz. Marçal 
04 58 2 Asgs04p58 6773069 589405 931 PNAS - floresta faz. Marçal 
04 59 2 Asgs04p59 6772495 584473 950 PNAS – torre Camisas - lagoa 
04 59a 2 Asgs04p59a 6772217 584622 953 PNAS – torre observação Camisas 
04 60 2 Asgs04p60 6770980 585978 991 PNAS – campo turfoso (próx. borda)

04A 28 1 Asgs04p28 6789191 600392 1075 Macuco – Borda do Planalto e 
Vértice  

04A 29 1 Asgs04p29 6789606 601065 1054 Macuco – Borda do Planalto e 
Vértice  

04A 30 1 Asgs04p30 6784097 600832 980 Fortaleza – campo, borda do 
planalto  

04A 31 1 Asgs04p31 6784273 601331 1050 Fortaleza – mata nebular 
04A 31a 1 Asgs04p31a 6784276 601430 1039 Fortaleza – mata nebular 
04A 31b 2 Asgs04p31b 6784225 601383 1027 Fortaleza 
04A 32 1 Asgs04p32 6784688 601600 1122 Fortaleza – campo rupestre 
04A 33 1 Asgs04p33 6782331 597486 1049 Fortaleza – floresta de Araucaria 
04A 67 2 Asgs04p67 6783816 597682 1040 PNSG – Pedra do Segredo 
04A 72 2 Asgs04p72 6784295 593393 1057 Alagados no "corredor" 

05 37 1 Asgs05p37 6777099 584786 1026 Banhado Grande –estrada do 
Crespo 

05 38 1 Asgs05p38 6767951 583729 1020 Setor Sul – alto do Faxinalzinho  
05 38a 1 Asgs05p38a 6768045 583728 983 Setor Sul – alto do Faxinalzinho  
05 39 1 Asgs05p39 6767818 581935 941 Setor Sul – campo úmido 
05 40 1 Asgs05p40 6770312 579035 1017 Setor Sul – trevo x campo turfoso   
05 40a 2 Asgs04p40a 6771132 578750 1007 próximo limites PNAS e PNSG 
05 40b 2 Asgs04p40b 6772597 578167 1007 lagoa proxima a estrada 
05 41 1 Asgs05p41 6763287 582151 939 Setor Sul – próximo ao peral 
05 41a 1 Asgs05p41a 6763332 582755 1000 Setor Sul – floresta de araucária 

05 61 2 Asgs04p61 6767659 584095 883 PNSG – descida canion 
Faxinalzinho 
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Código (PN) Latitude 
(UTM) 

Longitude 
(UTM) 

Altitude  
(m) Nome do Ponto 

05 62 2 Asgs04p62 6767535 584195 795 PNSG – descida cânion 
Faxinalzinho 

05 63 2 Asgs04p63 6767599 584375 700 PNSG – descida cânion 
Faxinalzinho 

05 64 2 Asgs04p64 6767514 584511 550 PNSG – descida cânion 
Faxinalzinho 

 
Legenda: faz - fazenda ; mg. - margem;  rep. - represa; esq. – esquerda; PF – Posto de Fiscalização 
 
Os sítios receberam as seguintes denominações: 

 
Sítio 01   – Planície Litorânea Interna e Cânions 
Sítio 01A – Setor Nordeste da Planície Litorânea Externa 
Sítio 02   – Eixo Praia Grande – Cambará do Sul  
Sítio 03   – Setor SudOeste da Planície Litorânea e Cânions 
Sítio 04   – Setor Central do Planalto - Itaimbézinho  
Sítio 04A – Setor Nordeste do Planalto - Fortaleza 
Sítio 05   – Setor SudOeste do Planalto - Faxinalzinho 

 

3.2.6.1.1 Definição dos tipos ambientais 
As definições e descrições das formações vegetais ocorrentes nos PNAS, PNSG e entorno 
serão aquelas apontadas e definidas pela equipe em reunião durante a segunda campanha 
de campo, divididas primariamente em quatro grupos: (a) Formações Campestres; (b) 
Formações Florestais, (c) Vegetação Rupícola, e (d) Vegetação Aquática, a seguir descritas. 
 

  

  
 (a) Formações Campestres (fc) 
 

  

  
a.1) Campo Seco (cs) 

a.1.1) Campo seco herbáceo (csh) 
a.1.2) Campo seco herbáceo-arbustivo (csa) 

a.2) Campo Rupestre (crp) 
a.3) Campo Turfoso (ct) 

a.3.1) Campo turfoso herbáceo (cth) 
a.3.2) Campo turfoso herbáceo-arbustivo (cta) 

 

  

  
 

  

 (2) Formações Florestais (fl) 
 

  

   
(b.1)Floresta Ombrófila Densa (fod) 

(b.1.1) Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (fodt)  
(b.1.2) Floresta Ombrófila Densa Submontana (fods) 
(b.1.3) Floresta Ombrófila Densa Montana (fodm) 

(b.2) Floresta Ombrófila Mista (fom) 
(b.2.1) Floresta Ombrófila Mista Altomontana (foma) 
(b.2.2) Floresta Ombrófila Mista Aluvial (fomv) 

(b.3) Floresta Nebular (fnb)  
 

  

  
 

  

 (c) Vegetação Rupícola (vrp) 
 

  

  
 

  

 (d) Vegetação Aquática (va) 
 

  

  
(d.1) Vegetação Aquática de Ambientes Lóticos (vao) 
(d.2) Vegetação Aquática de Ambientes Lenticos (vae) 
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Como formações vegetais de origem antrópica (pela composição e estrutura) ou classes de 
uso serão considerados, também, aqueles observados nas áreas de entorno e no interior 
dos Parques, a saber: 

 
 

  

 (e) Ambientes Antropogênicos (ant) 
 

(e.1) Ambiente Urbano ou Urbanizado (ur) 
(e.2) Estradas e Acessos (es) 
(e.3) Culturas Agrícolas (cul) 

(e.3.1) Rizicultura (arr) 
(e.3.2) Bananicultura (ban) 
(e.3.3) Fumicultura (tab)  

 (e.4) Pastagens (pa) 
(e.4.1) Pastagens cultivadas (pac) 

(e.4.1a) de trevo (pact) 
(e.4.1b) de azevém (pacz) 

(e.4.2) Pastagens não cultivadas (pan) 
 (e.5) Silvicultura (sl) 

(e.5.1) Silvicultura de Eucatyptus spp. (sle) 
(e.5.2) Silvicultura de Pinus spp. (slp) 
(e.5.3) Silvicultura de Hovenia dulcis (uva-do-japão) (slu) 
(e.5.4) Silvicultura de Araucaria angustifolia (sla)  

 
Reconhece-se, além dos considerados anteriormente, a existência de outros  ambientes 
distintos associados à coleções de água, na região em estudo, conforme descritos abaixo: 

 
 

  

  (f) Ambientes Hídricos (ah) 
 
(f.1) Ambientes lóticos de média a elevada vazão (lm) 

(f.1.1) antropogênicos (canais) (lma) 
(f.1.2) naturais (lmn) 

(f.1.2a) de áreas abertas (lmna) 
(f.1.2b) de interior de floresta (lmnf) 

(f.2) Ambientes lóticos de pequena e média vazão (lp)  
(f.2.1) antropogênicos (canais) (lpa) 
(f.2.2) naturais (lpn) 

(f.2.2a) de interior de floresta (lpnf) 
(f.2.2b) de borda de floresta (lpnb) 
(f.2.2c) de áreas abertas (lpna) 

(f.3) Ambientes lênticos (le) 
(f.3.1) antropogênicos (lea) 

(f.3.1a) represamento de ambientes lóticos (lear) 
(f.3.1b) arrosal (leaa) 
(f.3.1c) poças temporárias ao longo de estradas (leae) 

(f.3.2) naturais (len) 
(f.3.2a) interior de floresta (lenf) 

(f.3.2aa) temporário (lenft) 
(f.3.2ab) permanente (lenfp) 

(f.3.2b) borda de floresta (lenb) 
(f.3.2ba) temporário (lenbt) 
(f.3.2bb) permanente (lenbp) 

(f.3.2c) áreas abertas (lena) 
(f.3.2ca) temporário (lenat) 
(f.3.2cb) permanente (lenap) 

Em situações muito específicas, alguns animais ocupam os microhabitats dispostos a 
seguir: 
 (g) Microhabitats (mh) 

(g.1) Escarpas e fendas úmidas de formações rochosas (mhe) 
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(g.2) Grutas, lajedos e lapas (mhg) 
(g.3) Afloramentos rochosos (mha) 
(g.4) Interior de residências rurais ou urbanas, frestas de cercas ou amontoados de 

lenha (mhr) 
(g.5) Serapilheira (mhs) 

 
As diversas formações vegetais, bem como os ambientes e fases sucessionais ocorrentes 
nos diversos sítios e pontos de observação podem ser verificados abaixo na tabela 3.2.6-2. 
 
Tabela 3.2.6-2: Ocorrência das formações vegetacionais nos diversos sítios e pontos 
de observação analisados pela Avaliação Ecológica Rápida, nos parques nacionais de 
Aparados da Serra e da Serra Geral, e entorno 

Sí
tio

 

Po
nt

o  
Nome do Ponto 

 
Tipo de Vegetação e 

Uso do Solo Dominante
01 01 Cânion Corujão – Fazenda do Sr Joselino fods-ea 
01 02 Cânion Corujão – entrada  fods-ei 
01 03 Cânion Corujão – pasto, bananal e formação secundária fods-em 
01 04 Cânion Macuco – pastagem  Pás 
01 04a Cânion Macuco – mata ciliar fods-ea rip 
01 05 Cânion Macuco – mata ciliar fods-ea rip 
01 10 Cânion Malacara – fazenda a direita da entrada fods-em rip 
01 12 Represa do rio Tigre Preto - floresta fods-ea 
01 13 Represa do rio Leão fods-ei/em 
01 14 Cânion Malacara – entrada – floresta secundária fods-ea rip 
01 15 Cânion Fortaleza – casa de baixo fods-ei/em 
01 16 Cânion Fortaleza – margem esquerda do rio de Pedra fods-ea 
01 17 Cânion Fortaleza – inflexão da trilha após o acampamento fods-ea 
01 17a Cânion Fortaleza – acampamento de baixo fods-ea rip 
01 26 Lixão de Praia Grande arr lix 
01 69 Restinga fodtb 
01 73 Arrozal arr 

01A 11 Floresta de Planície da Escola Agrícola fodt-em 
01A 11a Floresta de Planície da Escola Agrícola – brejo e arrozal arr 
01A 68 Restinga fodt 
01A 68a Restinga fodt 
01A 70 Restinga fodt 
02 06 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, floresta secundária  fods-em 
02 07 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, sec., eucalipto sle fods-ea 
02 07a Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, mata secundária fods-ea 
02 08 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul  fodm-ea 
02 08a Estrada Praia Grande - Cambará do Sul – bracatingal  fodm-ea  fnb-em 
02 09 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, divisa do PN fnb-em 
02 27 Borda do Planalto – Posto de Fiscalização da Receita Federal fnb 
02 71 Praia Grande – Subúrbios aa 
03 18 Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi fods-em 
03 18a Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi  fods-ei 
03 18b Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi  fods-ei 
03 19 Cânion do Itaimbezinho – meia encosta fods-em 
03 20 Cânion do Itaimbezinho – “cotovelo” fods-pr 
03 21 Cânion do Itaimbezinho – rio do Boi, divisa do PN  fods-em rip 
03 22 Cânion Faxinalzinho – entrada  fods-em 
03 22a Cânion Faxinalzinho - margem direita rio fods-em 
03 23 Cânion Faxinalzinho – encosta esquerda em relação ao rio fods-ea 
03 23a Cânion Faxinalzinho – mg esquerda do rio Faxinalzinho fods-em rip 
03 24 Cânion Josafaz  fods-ei/em 
03 25 Cânion Josafaz fodm-em/ea 
03 65 PNAS – cânion Itaimb. PIC rio do Boi fodsm 
03 66 PNAS – cânion Itaimb. PIC rio do Boi  fodsm 
04 34 Banhado Grande – campo úmido ct 
04 35 Banhado Grande – campo úmido x floresta de  araucária  ct fom-em 
04 36 Banhado Grande – floresta de araucária – estrada do crespo  fom-ea 
04 42 Itaimbezinho – corredor ecológico sentido N – S fom-ea  
04 43 Itaimbezinho – corredor ecológico sentido N – S  fom-ea  
04 44 Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco – Pinus slp 
04 45 Itaimbezinho - trilha cotovelo fom 
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04 45a Itaimbezinho - trilha cotovelo - alagado cth 
04 45b Itaimbezinho - trilha cotovelo - alagado cth 
04 46 Itaimbezinho - campo turfoso/vértice cth 
04 47 Itaimbezinho - centro visitantes aa 
04 48 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo fom 
04 49 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo cs cth 
04 50 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo cth 
04 50a PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo cta 
04 51 Limite PNAS- margem rio Camisas cs 
04 52 PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo cth 
04 52a PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo - lagoa cth 
04 52b PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo - alagado cth 
04 53 zona interrupção corredor florestal csh fom 
04 54 zona interrupção corredor florestal fom 
04 55 corr. flor. - próx. Reserva Cambará fom 
04 56 PNAS - floresta Faz. Marçal fom 
04 57 PNAS - floresta Faz. Marçal fom 
04 58 PNAS - floresta Faz. Marçal fom 
04 59 PNAS – torre observação Camisas - lagoa cs cth fom 
04 59a PNAS – torre observação Camisas cth 
04 60 PNAS – campo turfoso (próx. borda) cth 

04A 28 Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco  cs ct 
04A 29 Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco  fnb 
04A 30 Fortaleza – campo, borda do planalto  cs 
04A 31 Fortaleza – mata nebular fnb 
04A 31a Fortaleza – mata nebular fnb 
04A 31b Fortaleza csh  
04A 32 Fortaleza – campo rupestre cpr 
04A 33 Fortaleza – floresta de Araucaria fom 
04A 67 PNSG – Pedra do Segredo fnb 
04A 72 Alagados no "corredor" lenf 
05 37 Banhado Grande – floresta de araucária – estrada do crespo fom-ei 
05 38 Setor Sul – alto do Faxinalzinho – floresta de araucária fom-em 
05 38a Setor Sul – alto do Faxinalzinho – floresta de araucária slp sobre cs 
05 39 Setor Sul – campo úmido ct 
05 40 Setor Sul – ecótono campo úmido x campo cultivado – trevo   ct x past 
05 40a próximo limites PNAS e PNSG cta 
05 40b lagoa proxima a estrada lenfp 
05 41 Setor Sul – floresta de araucária – próximo ao peral fom-ea 
05 41a Setor Sul – floresta de araucária fom-ea 
05 61 PNSG – descida canion Faxinalzinho fom 
05 62 PNSG – descida cânion Faxinalzinho fom 
05 63 PNSG – descida cânion Faxinalzinho fom 
05 64 PNSG – descida cânion Faxinalzinho fom 
03 OPo01 Mata Ciliar do rio faxinalzinho fods rip 
03 OPo02 Vale do rio Josafáz, Fazenda de banana fods ban 
04 OPo03 Reserva Florestal, Florense – Floresta com araucária fom 
04 OPo04 Estrada para Fortaleza – campo limpo cs 
04 OPo05 Estrada Florense para Fortaleza- floresta com araucária fom 
03 OPo06 Coxilhas próx. Da Guarita Sul – campo limpo e brejo turfoso cs ct 
03 OPo07 Guarita Aparados Sul – campo limpo e brejo turfoso cs ct 
05 OPo08 Fazenda Continental – floresta com araucária fom 
05 OPo09 Fazenda Continental – floresta com araucária fom 
04 OP-10 PIC Morro Agudo fom 
04 OP-11 Fazendas no corredor – pastagem e campo natural fom cs 
04 OP-12 Fazendas no corredor – brejo turfoso fom ct 
05 OP-13 Fazendas Serra Geral - lagoa fom le 
04 OP-14 Guarita Aparados – campo limpo cs 
04 OP-15 Estrada Cambará – campo limpo cs 
04 OP-16 Fazenda Marçal - peridomiciliar ur 
04 OP-17 Casa chefe Parque – campo limpo cs 
04 OP-18 Fazenda Marçal – pastagem pa 
05 OP-19 Fazendas Serra Geral - barragem le 
03 OP-20 PIC Rio do Boi – Floresta Submontana fod 
1 OP-21  Contorno Jacinto Machado fod 
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1A OP-22 Plantação de Arroz próx. Escola Agricola arr 
1A OP-23 Estrada para Escola Agrícola - lagoa le 
1 OP-24 Estrada para Jacinto Machado – plantação de arroz arr 
1 OP-25 Barragem do rio Leão - barragem le 
1 OP-26 Barragem do rio Leão – plantação de arroz arr 

1A OP-27 Escola Agrícola – brejo vaq 
1A OP-28  Fazendas em Jacinto Machado - pastagem pa 
04 OPm01 Estrada para Fortaleza cs 
04 OPm02 Estrada para Fortaleza cs 
03 OPm03 Banhado Grande ct 
03 OPm04 Itaimbezinho fom 
03 OPm05 Itaimbezinho fom 
01 OPa01 Áreas degradadas na estrada da Pousada Pedra Afiada  
01 OPa02 Cânion Fortaleza – inflexão da trilha após o acampamento  
01 OPa03 Imediações da Pousada Pedra Afiada  
01 OPa04 Áreas degradadas na estrada da Pousada Pedra Afiada  
03 OPa05 Cânion Faxinalzinho  
02 OPa06 Áreas degradadas na estrada de acesso a Pousada   
01 OPa07 Arrozal  
03 OPa08 Estrada Praia Grande Cambará  
03 OPa09 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, Lagoa próx. estrada  
02 OPa10   
02 OPa11   
01 OPa12 Áreas degradadas na estrada de acesso a Pousada  
02 OPa14   
01 OPa15 Áreas degradadas na estrada de acesso a Pousada  

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

3.2.2 VEGETAÇÃO6 
O Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo dos Parques Nacionais de Aparados da Serra 
e Serra Geral encontra-se no Anexo 7 deste Encarte. 

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

 
b) Caracterização das formações vegetais 
A listagem das espécies vegetais nativas ocorrentes na área dos Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e da Serra Geral está apresentada na tabela G1 (Anexo 8). Foi 
compilada a partir de Rambo (1956) e Baptista et alii (1979), sendo revisada e ampliada com 
base nos dados primários obtidos na Avaliação Ecológica Rápida. Exceto para as espécies 
de Bryophyta, as quais foram compiladas de dados fornecidos por Sehnem (1953) e Michel 
(1999). Esta lista apresenta as referências básicas para as espécies vegetais agrupadas 
segundo a divisão botânica proposta por Engler, iniciando pelas Bryophyta e Pteridophyta, 
seguidas pelas Gymnospermae e Angiospermae. Dentro desta divisão as espécies estão 
agrupadas em ordem alfabética de família botânica, contendo os respectivos nomes 
científicos, nomes populares (quando existentes), habitat (segundo os tipos de vegetação 
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ocorrentes na área das UC’s), hábito e referência sobre possível endemismo na área das 
UC’s. 
Apresenta-se a descrição e caracterização dos tipos de vegetação, inicialmente, pelas 
formações florestais e subseqüentemente as formações campestres e de áreas abertas de 
um modo geral. 
 
b1) Formações florestais (ft) 
 
Floresta Ombrófila Densa (fod) 
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (fodt) 
Presente na Planície Alúvio-coluvionar da Região da Planície Costeira Interna; área do 
entorno das UC’s, esta formação florestal ocupa os terrenos de origem marinha, fluvial e 
lacustre do quaternário, numa faixa que varia entre 5 e 30 m acima do nível do mar. Estas 
florestas adaptadas às condições edáficas específicas referentes a solos orgânicos e 
arenosos com elevado teor de água, podem ocupar desde áreas muito mal drenadas até 
áreas com solos mais secos. 
O dossel apresenta-se pouco desenvolvido, com uma altura média variando de 12 a 15 m, e 
de fitofisionomia uniforme expressa por um número relativamente baixo de espécies onde se 
destacam a figueira-de-folha-miúda Ficus organensis, o ipê-amarelo Tabebuia umbellata, o 
jerivá Syagrus romanzoffiana, o araçazeiro Marlierea parviflora e o guamirim Myrcia 
dichropylla.  
Além destas destacam-se com significativo número de indivíduos a canela-lageana Ocotea 
pluchella, a maria-mole Guapira opposita , o ingá-banana Inga striata e o guamirim Myrcia 
glabra. De menor expressividade, mas com indivíduos de porte aparecem o capororocão 
Myrsine umbellata e o tanheiro Alchornea triplinervia. No estrato médio dominam o 
guamirim-chorão Calyptranthes eugeniopsoides, a embira Daphnopsis racemosa, o araçá 
Psidium cattleianum e o guamirim-vermelho Gomidesia spectabilis. No estrato arbustivo 
aparecem a ouricana Geonoma schottiana, as grandiúvas d’anta Psychotria spp. , o tucum 
Bactris lindmaniana e as pixiricas Miconia cubatensis , M. rigidiuscula e Leandra spp. No 
estrato herbáceo formam-se densas coberturas de espécies de Bromeliaceae, tais como 
Nidularium innocentii (Figura 3.2.7-1)7 e N. procerum, aliada a outras espécies encontradas 
nos galhos das árvores como Vriesea incurvata, V. philippocoburgii e V. gigantea. Esta 
formação está representada na figura 3.2.7-2.   
 

                                                 
7 Todas as fotos deste item são de Rafael Garziera Perin, 2000. 
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Figura 3.2.7-1:  Indivíduo de gravatá Nidularium innocentii presente no estrato 
herbáceo do remanescente de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas  
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7-2: Vista oeste de parte da área da Escola Agrotécnica Federal de Sombrio, 
do Sul, SC: em primeiro plano, rizicultura; ao fundo, remanescente de 

mbrófila Densa de Terras Baixas  

mbrófila Densa Submontana  
esente nas Unidades Patamares da Serra Geral e Serra Geral da Região do 
s Araucárias, esta formação florestal reveste em parte áreas planas junto às 
chosas e os inícios das encostas, em altitudes que variam de 30 a 400 m, sobre 
arenítico ou basáltico. Estabelece-se em solos profundos, apresentando 
tos arbóreos bem desenvolvidos, formados por árvores de 25 a 30 m de altura, 
ravés de suas largas e densas copas, constituem um dossel bastante fechado. A 
-3, apresentada a seguir ilustra esta fitofisionomia. 
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Figura 3.2.7-3: Fitofisionomia da Floresta Ombrófila Densa Submontana no interior do 
Cânion Faxinalzinho, rio Faxinalzinho, limite entre os Parques Nacionais de Aparados 
da Serra e da Serra Geral Praia Grande, SC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre as formações da Floresta Ombrófila Densa, é que apresenta maior riqueza e 
diversidade florística, aliada a uma estrutura vegetacional mais complexa, atingindo maior 
desenvolvimento. Esta condição é favorecida, principalmente, pela posição topográfica que 
ocupa, coincidindo com solos mais ricos e de maior profundidade.  
O estrato superior é caracterizado pela abundância e porte de espécies como o baguaçu 
Talauma ovata, a cangerana Cabralea canjerana, o tanheiro Alchornea triplinervia, a maria-
mole Guapira opposita, o ingabaú Gomidesia tijucensis, o aguaí Chrysophyllum viride, o 
guapuruvu Schyzolobium parahyba, a bicuíba Virola oleifera, a licurana Hyeronima 
alchorneoides, a canela-branca Nectandra leucothyrsus, a canela-preta Ocotea 
catharinensis e a peroba-vermelha Aspidosperma olivaceum, sendo estas duas mais raras 
atualmente devido à imensa procura pela madeira de qualidade.  
No estrato médio destacam-se o palmito-jussara Euterpe edulis, com grande abundância em 
locais mais conservados, conforme mostrado na figura 3.2-7-4, o catiguá Trichilia 
claussenii, a laranjeira-do-mato Gymnanthes concolor, o guamirim-de-folha-miúda 
Myrceugenia myrcioides, o cincho Sorocea bonplandii, o bacopari Garcinia gardneriana, o 
seca-ligeiro Pera glabrata, a gamiova Geonoma gamiova e o chal-chal Allophylus edulis.  
No estrato arbustivo estão presentes as pimenteiras Mollinedia floribunda e M. schottiana, 
as grandiúvas-d’anta Psychotria suterella e P. kleinii e a pimenteira-de-folhas-largas Rudgea 
jasminoides.  
Entre as epífitas destacam-se Vriesea incurvata, V. carinata, V. vagans, V. gigantea, V. 
philippocoburgii, Canistrum lindenii, Wittrockia superba, Philodendron bipinnatifidum e 
Tillandsia spp. além de diversas espécies de Orchidaceae.  
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Figura 3.2.7-4: Vista interna da Floresta Ombrófila Densa Submontana próxima à 
entrada do Cânion Corujão, localidade Zona Nova, Praia Grande, SC, evidenciando 
indivíduos jovens do palmito-jussara Euterpe edulis (Perin, 2002) 
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brófila Densa Montana (fodm) 
Unidade Serra Geral da Região do Planalto das Araucárias, área das UC’s e 
 formação florestal é predominantemente encontrada nas encostas rochosas 
principalmente, sobre substrato basáltico, em altitudes superiores a 400 m, 
 forma diluída (em relação à composição florística) até cerca de 700 m. 

 zonas de relevo bastante dissecado que chegam a declividades superiores a 
os vales íngremes e profundos da Serra Geral são cobertos por esta formação. 
2.7-5 ficam evidenciadas as duas formações, montana e submontana, desta 
.  

-5: Vale do rio de Pedra, cânion Fortaleza, Parque Nacional da Serra Geral, 
e, SC, evidenciando a cobertura florestal da Floresta Ombrófila Densa 
ações Submontana e Montana  

e
co
a
, 
 tanto sobre solos profundos (em declives menos acentuados) como sobre 
m significativa presença de blocos basálticos no interior florestal (em declives 

dos), conforme mostrado pela figura 3.2.7-6. Apresenta estrutura bem 
com árvores alcançando 30 m de altura e densa cobertura florestal.  
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Figura 3.2.7-6: Vale do Rio de Pedra, Cânion Fortaleza, Parque Nacional da Serra 
Geral, evidenciando a transição altitudinal da vegetação; em primeiro plano, 
Vegetação Rupícola na borda do cânion; ao fundo as Formações Submontana e 
Montana da Floresta Ombrófila Densa  
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mo espécies mais características no estrato superior o baguaçu Talauma 
í Chrysophyllum viride, a licurana Hyeronima alchorneoides, a maria-mole 
sita, a almécega Protium kleinii, o cinzeiro Hirtella hebeclada, a batinga 
ifolia, o guamirim-chorão Marlierea sivatica, o mata-olho Pachystroma 
leiteiro Brosimum lactescens, a bicuíba Virola oleifera e a embira-de-sapo 

 guilleminianus. No estrato médio destacam-se em abundância a laranjeira-do-
thes concolor, o cincho Sorocea bonplandii, o catiguá Trichilia claussenii e os 
rceugenia myrcioides e Calyptranthes eugeniopsoides. Verifica-se com a 
iminuição gradativa do palmito-jussara Euterpe edulis e de outros elementos 
 a gamiova Geonoma gamiova e a embaúba Cecropia glaziovii. No estrato 

as florestas aparecem as grandiúvas-d’anta Psychotria suterella e P. kleinii, as 
ollinedia floribunda e M. schottiana, a pariparoba Piper gaudichaudianum, a 
folhas-largas Rudgea jasminoides e o cafeeiro-do-mato Faramea marginata. 
erifica uma redução no número de espécies de Bromeliaceae conforme o 
ltitude, estando estas representadas principalmente por Canistrum lindenii, 
s e V. philippocoburgii.            

lar (fnb) 
estal, presente nas Unidades Serra Geral e Planalto dos Campos Gerais da 
nalto das Araucárias, ocorre na área das UC’s e entorno. É encontrada em 
reendidas entre os 800 m e 1.200 m, ocupando as encostas íngremes das 
osas bem como formando um cinturão na borda do planalto, sobre solos, 
, litólicos, evidenciada pela figura 3.2.7-7. Leva a denominação de nebular 
mbo (1949) por estar grande parte ano encoberta por densa neblina. 
ma vegetação florestal de transição entre as Florestas Ombrófilas Densa e 
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Figura 3.2.7-7: Fitofisionomia da Floresta Nebular próxima à borda do Cânion 
Fortaleza, Parque Nacional da Serra Geral, Cambará do Sul, RS, evidenciando a 
transição vegetacional entre o Campo Seco Herbáceo (Primeiro Plano) e o Campo 
Turfoso Herbáceo-Arbustivo (no centro)  
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or uma estrutura pouco desenvolvida, com um dossel variando em torno 
, e árvores com esgalhamento tortuoso cobertas por grandes quantidades 
 mostrado na figura 3.2.7-8. Verifica-se um número reduzido de espécies, 
 maioria típica da Floresta Ombrófila Mista, com exceção absoluta do 
 Araucaria angustifolia. As espécies mais características são a 
nmannia humilis, as cascas-d’anta Drymis brasiliensis e D. angustifolia, os 
eugenia reitzii e Myrceugenia euosma, a caúna Ilex microdonta, o carvalho 
is e a bracatinga Mimosa scabrella. Nos estratos inferiores destacam-se o 
Berberis laurina, o ingá Inga lentiscifolia, o cinzeiro Crinodendron 

nsas touceiras do cará-mimoso Chusquea mimosa. Entre as epífitas 
chidaceae Sophronites coccinea com sua flor de coloração vermelha, 
ra 3.2.7-9. Nas encostas abruptas da Serra Geral, dada a condição edáfica 
za de espécies é menor, e a vegetação, originalmente formada pela 
inmannia humilis, casca-d’anta Drymis brasiliensis, urtigão Gunnera 
ará-mimoso Chusquea mimosa, perfaz uma suave transição com a 
ola dos paredões.  
 Rambo (1956), corroborado pelas informações adquiridas de moradores 
região, um grande incêndio ocorrido em 1951 haveria suprimido grande 
 Nebular, tanto nas bordas como nas escarpas íngremes. Atualmente, após 
arcial da vegetação, constata-se nas escarpas íngremes da Serra Geral 

ilar, porém dominada de forma muito expressiva pela bracatinga Mimosa 
m denso estrato inferior formado pelo cará-mimoso Chusquea mimosa.      
Vista interna da Floresta Nebular Mostrada na figura 3.2.7-6, com 
s indivíduos de cambuí Siphoneugenia reitzii  
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Figura 3.2.7-9: Indivíduo florido de Sophronites coccinea sobre indivíduo de casca-
d’anta Drimys angustifólia, na borda da Floresta Nebular próxima ao limite estadual 
entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e no limite entre os Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e da Serra Geral, Cambará do Sul, RS  
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ófila Mista (fom) 
ófila Mista Altomontana (foma) 
stal praticamente restrita às maiores altitudes do planalto, na Unidade 

ampos Gerais da Região do Planalto das Araucárias, compreendidas entre 
 ocupando de forma descontínua as coxilhas entremeadas pelos Campos 
ados Turfosos. A figura 3.2.7-10 retrata esta formação, que se caracteriza 
o número de espécies quando comparada à formação Montana, a qual 

ontingente de espécies, principalmente arbóreas de grande e médio porte, 
do Alto Uruguai; outra característica marcante é sua irradiação sobre os 
rma de pequenos agrupamentos (“capões”), conforme pode ser visto na 
. 

0: Fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista Altomontana com 
 as copas do pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia, próxima ao 
zinho, Parque Nacional da Serra Geral, Cambará do Sul, RS  
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Figura 3.2.7-11: Pequeno agrupamento (“capão”) de Floresta Ombrófila Mista 
Altomontana estabelecido numa transição entre Campo Seco Herbáceo e Campo 
Turfoso Herbáceo-Arbustivo, próximo à Borda do Cânion Fortaleza, Parque Nacional 
da Serra Geral, Cambará do Sul, RS  
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 Altomontana apresenta um estrato emergente dominado exclusivamente pelo 
ileiro Araucaria angustifolia, com indivíduos de até 25 m de altura. O estrato 
tivo ao dossel é formado principalmente pelo guaraperê Lamanonia speciosa, 
icrodonta, cambuíns Siphoneugenia reitzii, Myrceugenia euosma e Myrciaria 

atinga Mimosa scabrella, pinheiro-bravo Podocarpus lambertii, aroeira-brava 
iliensis, pau-leiteiro Sapium glandulatum, carvalho-brasileiro  Roupala 

, guaçatunga Casearia parvifolia, cocão Erythroxylum amplifolium e E. 
asca-d’anta Drymis brasiliensis, canela-lageana Ocotea pulchella, vassourão-
carpha angustifolia, os sucarás Dasyphyllum spinescens  e D. tomentosum, 
Myrsine spp., e o vassourão-preto Vernonia discolor. Nos estratos inferiores 
 o são-joão-miúdo Berberis laurina, a goiabeira-serrana Acca sellowiana, a 
aytenus ilicifolia, a carne-de-vaca Clethra brasiliensis, as pixiricas dos gêneros 
 Leandra e as pixiricas Miconia cinerascens e M. sellowiana. Destacam-se 
b-bosque florestal grandes agrupamentos do xaxim Dicksonia sellowiana, 
 figura 3.2.7-12, e da taquara-mansa Merostachys multiramea (Figura 3.2.7-
s herbáceas aparecem o carrapicho-serrano Acaena eupatoria, Tradescantia 
dium spp., Oxalis spp. e Chaptalia spp. Com epífitas são verificadas diversas 
 Bromeliaceae e Orchidaceae, além de Griselina ruscifolia. As lianas mais 
s florestas são o brinco-de-princesa Fucsia regia e Senecio desiderabilis.      

-12: Indivíduos do xaxim Dicksonia sellowiana no interior da Floresta 
ista Altomontana próxima à borda do Cânion Itaimbezinho, Parque 

 Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS  
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Figura 3.2.7-13: Indivíduo da taquara-mansa Merostachys multirramea no interior da 
Floresta Descr a na figura 3.2.7-12  
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it
rófila Mista Aluvial (fomv)  
na Unidade Planalto dos Campos Gerais da Região do Planalto das 
esentando-se como uma variação da formação alto-montana da Floresta 
, ocupando os solos de aluviões junto às margens dos cursos d’água, desde 
queno porte até os rios de maior vazão como o Camisas (que perfaz o limite 
 de Aparados da Serra) e o Antas (nasce ao Norte da cidade de Cambará 

gura-se numa estrutura florestal de menor porte quando comparada à 
montana, com reduzido número de espécies e de indivíduos de Araucaria 
pécie que, quando presente, dependendo do nível de saturação de água no 
um desenvolvimento debilitado. Esta formação está representada na figura 

o-brasileiro Araucaria angustifolia, o qual alcança no máximo em torno de 16 
 altura, pode-se encontrar diversas outras espécies, algumas delas muito 
destas formações tais como o branquilho Sebastiania commersoniana, o 
iania schottiana, a aroeira-brava Lithraea brasiliensis, o pau-leiteiro Sapium 
murta Blepharocalix salicifolius, a goiabeira-serrana Acca sellowiana, o pau-
 atropurpureum, o cambuizinho Siphoneugenia reitzii, a casca d’anta Drimys 
aúna Ilex microdonta e o açoita-cavalo Luehea divaricata. No sub-bosque 
s pixiricas Miconia cinerascens e M. hyemalis e Leandra australis, a 
tenus ilicifolia e a assobiadeira Schinus polygamus.      

4: Vista sudOeste do Campo Turfoso denominado localmente de 
nde”, com destaque para a Formação Aluvial da Floresta Ombrófila 

 Arroio que cruza a área (no Centro da Foto), próximo à borda do Cânion 
à direita), Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS   
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b2) Formações Campestres 
 
Campo Seco (cs)  
Campo Seco Herbáceo (csh)  
Formação campestre também denominada de campo limpo, está presente na Unidade 
Planalto dos Campos Gerais da Região do Planalto das Araucárias, na área das UC’s e 
entorno. Está relacionada em grande parte com áreas campestres que são queimadas com 
periodicidade anual para criação de gado ou que sofrem pressão de pastejo contínuo. 
Ocorre em altitudes superiores a 800 m acima do nível do mar, tanto em áreas de relevo 
ondulado como forte ondulado, na sua maior parte sobre solos Cambissolos, Latossolos e 
solos litólicos, rasos, derivados de rochas efusivas ácidas e básicas. Ocupa as encostas e 
porções dos topos das coxilhas. Domina a fisionomia natural de grande parte do Planalto 
Meridional, conforme retratado na figura 3.2.7-15.  
 
Figura 3.2.7-15: Fitofisionomia do Campo Seco Herbáceo no Parque Nacional de 
Aparados da Serra, localidade Morro Agudo, Cambará do Sul, RS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentando-se com uma cobertura herbácea uniforme, sobressaem-se em número e 
diversidade as espécies das famílias Poaceae, Asteraceae, Leguminosae e Verbenaceae. A 
dominância fisionômica dos Campos Secos é dada pelo capim-caninha Andropogon 
lateralis, chegando a atingir cerca de 80 cm de altura. Entre outras espécies de Poaceae 
destacam-se o capim-forquilha Paspalum notatum, Paspalum maculosum, a grama-
missioneira Axonopus ulei, o capim-mimoso Agrostis montevidensis, o capim-pêlo-de-porco 
Piptochaetium montevidensis e o capim-cola-de-burro Schizachyrium tenerum. Entre as 
espécies de Asteraceae aparecem em grande número as do gênero Baccharis,  Senecio e 
Eupatorium, e de Verbenaceae destacam-se as do gênero Verbena. Das Leguminosae 
observa-se, principalmente, as espécies de Adesmia, Mimosa e Desmodium. Outras famílias 
também estão representadas por expressivo número de espécies tais como Polygalaceae 
(Polygala spp.), Euphorbiaceae (Euphorbia spp.), Cyperaceae (Cyperus spp. , Bulbostylis 
spp. e Rhynchospora spp.), Iridaceae (Sisyrinchium spp.) e Apiaceae (Eryngium spp.) 
(Figura 3.2.7-16) 
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Figura 3.2.7-16: Fisionomia do Campo Seco Herbáceo recentemente queimado 
evidenciado pelas inflorescências do gravatá Eryngium horridum e pela coloração 
esverdeada do rebrote das espécies de Poaceae, próximo ao limite do Parque 
Nacional da Serra Geral, localidade Crespo, Cambará do Sul, RS  
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Herbáceo-Arbustivo (csa)  
idade Planalto dos Campos Gerais da Região do Planalto das Araucárias, 
campestre também denominada de campo sujo, é relacionada em grande 
s campestres que não sofrem queimada ou não são queimadas por um longo 
po, propiciando o estabelecimento de espécies arbustivas. As amostras mais 
 desta formação encontram-se no interior do PN de Aparados da Serra, 
 junto às áreas administradas desde a criação da UC e que, por conseguinte, 
das desde então. Ocorre em altitudes superiores a 800 m acima do nível do 
áreas de relevo ondulado como forte ondulado, na sua maior parte sobre 
los, Latossolos e solos litólicos, rasos, derivados de rochas efusivas ácidas e 
 as encostas e porções dos topos das coxilhas. Pode ser considerada a 
estre mais representativa do que seria esperado para os campos secos sem 
ana, ou seja, mais próxima do estado original (Figuras 3.2.7-17 e 3.2.7-18). 

: Fisionomia do campo Seco Herbáceo-Arbustivo evidenciando a densa 
Baccharis megapotamica (florescendo); em segundo plano o Campo 
o, ambos no interior do Parque Nacional de Aparados da Serra, 

ul, RS  
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Figura 3.2.7-18: Campo Seco Herbáceo-Arbustivo com destaque para os indivíduos 
arbustivos de accharis uncinella e para o indivíduo iovem do pinheiro-brasileiro 
Araucaria angu tifólia, no centro da foto. Interior do Parque Nacional de Aparados da 
Serra, Cambar  do Sul, RS  
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 B
s

á

e Campo Seco Herbáceo-Arbustivo apresentam uma estrutura vegetacional 
ida que o Campo Seco Herbáceo refletindo numa maior riqueza e 
ecífica. O estrato herbáceo apresenta, praticamente, a mesma composição 
Campo Seco Herbáceo, acrescido de algumas espécies esciófilas dada a 
ior sombreamento proporcionada pelas espécies arbustivas. O estrato 
ado, principalmente, por espécies de Asteraceae tais como Baccharis 
a 3.2.7-19), Baccharis megapotamica e Eupatorium bupleurifolium, 
tras espécies arbustivas com menor densidade populacional, representadas 
 Ericaceae (Gaultheria spp., Gaylussacia spp. e Leucothoe spp.), de 
pomanesia aurea, Myrceugenia spp) e de Melastomataceae (Leandra spp. 

p.).     

: Fisionomia do Campo Seco Herbáceo-Arbustivo em contato com a 
rófila Mista Alto-montana, destacando a cobertura arbustiva de 
inella. Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul,RS  
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Campo Rupestre (crp) 
Esta formação campestre, presente na Unidade Planalto dos Campos Gerais da Região do 
Planalto das Araucárias, está restrita às porções de afloramentos rochosos basálticos 
presentes nos topos das coxilhas e/ou na orla dos Aparados, nas regiões mais altas 
próximas às bordas dos Cânions. Apresenta-se como uma variação do Campo Seco, 
estabelecida em condições edáficas específicas, relativas aos solos extremamente rasos, 
essencialmente litólicos e de rápida drenagem, como pode ser visto nas figuras 3.2.7-20 e 
3.2.7-21. Pode apresentar fisionomia herbácea ou herbácea-arbustiva, estabelecida em 
condições edáficas específicas, relativas aos solos extremamente rasos, essencialmente 
litólicos e de rápida drenagem. 

 
Figura 3.2.7-20: Fisionomia do Campo Rupestre no topo de coxilha, Parque Nacional 
de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS    
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rbena dissecta (flores lilases) e o tapete de musgos e liquens. Parque 
arados da Serra, Cambará do Sul, RS  
florística é basicamente a mesma, expressada pela dominância do capim-
ogon lateralis e presença de espécies das famílias Poaceae, Asteraceae e 
ntre outras. No entanto, apresenta espécies típicas, algumas restritas aos 

ochosos. Como espécies mais características, e que justificam sua 
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classificação como um tipo de vegetação com comunidades próprias, destacam-se as 
petúnias Petunia rupestris e P. paranaensis, Mimosa involucrata e M. falcipinna, as 
verbenas Verbena dissecta e Verbena spp., Oxalis spp. e o cactus Notocactus linkii (Figura 
3.2.7-22), além de inúmeras espécies de Lichenes (de talos crustáceos, foliosos e 
arbustivos) e Bryophyta (musgos) vegetando sobre a rocha nua.         

 
 
Figura 3.2.7-22: Afloramento rochoso de Campo Rupestre com destaque para 
indivíduo florido de Notocactus linkii. Parque Nacional de Aparados da Serra, 
Cambará do Sul, RS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo Turfoso (ct) 
Campo Turfoso Herbáceo (cth) e Herbáceo-Arbustivo (cta)  
Estando presente na Unidade Planalto dos Campos Gerais da Região do Planalto das 
Araucárias, com fisionomias campestre, herbácea ou herbácea-arbustiva, esta formação 
está restrita às porções mais planas e baixas das coxilhas. Apresenta grande similaridade 
florística e estrutural com os Campos Secos. Entretanto, é encontrada nas baixadas 
superúmidas das coxilhas, onde a drenagem é lenta e dificultada dada a condição 
topográfica. Como característica essencial destas formações vegetais destaca-se o denso 
substrato formado por espécies de Bryophyta (musgos) do gênero Sphagnum, como 
apresentado na figura 3.2.7-23. Este verdadeiro “colchão” formado por Sphagnum spp. 
(turfa) cria um ambiente com alta concentração de água, condicionando o estabelecimento 
de espécies adaptadas a este fator edáfico. Caracteriza-se por uma menor riqueza florística 
quando comparado com os Campos Secos, com espécies de ocorrência restrita às áreas 
úmidas, e uma estrutura vegetacional variando desde uma cobertura essencialmente 
herbácea até densas coberturas arbustivas formadas por espécies que também compõem 
os Campos Secos Herbáceos-Arbustivos.  
O limite entre os Campos Secos das encostas das coxilhas e os Campos Turfosos das 
baixadas faz-se de maneira gradual onde, em muitos casos no início da porção plana do 
relevo, pode faltar completamente o substrato de Sphagnum. No entanto, apesar de 
compartilharem muitas espécies, como é o caso de Andropogon lateralis (dominante 
fisionômico dos Campos Secos e que ocorre de maneira expressiva nos Campos Turfosos) 
e de outras espécies de Poaceae e Asteraceae, verifica-se uma ampla gama de espécies 
vegetais com ocorrência restrita ou preferencial nos Campos Turfosos.     



 

 

3-76
Figura 3.2.7-23: Campo Turfoso Herbáceo com destaque para o denso “colchão” de 
Sphagnum, de tonalidades amarelas e vermelhas. Parque Nacional de Aparados da 
Serra, Cambará do Sul, RS  
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nestes ambientes diversas espécies de Cyperaceae, tais como o capim-
ia hirta, as tiriricas Cyperus spp. e Rynchospora brasiliensis, espécies de 
o gênero Baccharis e Senecio e Aster regneliii, Calea phyllolepis, Chaptalia 
yza macrophylla, Erechthites valerianifolia, espécies de Juncaceae do gênero 
cies de Xyridaceae, do gênero Xyris, espécies de Eriocaulaceae, 
, dos gêneros Eriocaulon e Paepalanthus, (Figura 3.2.7-24) e inúmeras 
piaceae do gênero Eryngium.      

-24: Campo Turfoso Herbáceo com densa cobertura formada 
te por Eriocaulon sp.. Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará 
Turfosos Herbáceo-Arbustivos, retratados nas figuras 3.2.7-25 e 3.2.7-26, 
 cobertura em mosaico, ora dominada por espécies herbáceas ora dominada 
agrupamentos arbustivos formados, principalmente, por Baccharis 

, Baccharis uncinella, Eupatorium bupleurifolium ou Ludwigia longifolia. 
 estas aparece Eryngium pandanifolium (Figura 3.2.7-27) com suas longas e 
minas foliares, formando densos agrupamentos de porte sub-arbustivo. Esta 
pestre predomina em larga escala nas áreas úmidas imprimindo uma 

ito peculiar e facilmente reconhecível em todas as extensões planas do 
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Figura 3.2.7-25: Campo Turfoso Herbáceo-Arbustivo evidenciando a densa cobertura 
arbustiva de E patorium bupleurifolium; em segundo plano, na encosta da coxilha, 
Floresta Omb
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Planalto Meridional, em altitudes acima de 800 m acima do nível do mar. Nos paredões 
verticais do interior do Cânion Itaimbezinho pode aparecer em menores altitudes, dada a 
extensão destes. Nas escarpas íngremes da Serra Geral ou Encostas do Planalto, 
apresenta uma transição difusa com a Floresta Nebular devido, principalmente, ao incêndio 
de 1951, que suprimiu grandes extensões desta formação florestal. Nos estádios de 
regeneração da Floresta Nebular apresenta-se uma composição florística tipicamente 
descrita, em outras situações, como pertencente à Vegetação Rupícola.  
 
Figura 3.2.7-28: Fitofisionomia da Vegetação Rupícola na transição com o Campo 
Rupestre da borda do Cânion Fortaleza. Parque Nacional da Serra Geral, Cambará do 
Sul, RS  
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: Fisionomia da Vegetação Rupícola no interior do cânion Itaimbezinho. 
al de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS   
o espécies mais típicas o urtigão Gunnera manicata, o cará-mimoso 
osa, o gravatá-de-reitzii Dyckia reitzii (Figura 3.2.7-30), a quaresmeira 
boi, espécies de Apiaceae do gênero Eryngium, espécies de Poacea dos 
mia e Poa, espécies de Asclepiadaceae do gênero Oxypetalum, espécies de 
s gêneros Eupatorium, Senecio e Conyza entre outros, espécies de 
tais como Mimosa taimbensis, M. falcipinna e M. involucrata, espécies de 
 gênero Gallium, Escallonia petrophylla, a Orchidaceae Pleurothallis 
tre outras. Em certos locais ocorre um adensamento da cobertura vegetal, 

dera a difusa transição para a Floresta Nebular, com predominância da 
osa scabrella, do urtigão Gunnera manicata e do cará-mimoso Chusquea 
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Figura 3.2.7-30: Indivíduos do gravatá-de-reitz Dyckia reitzii  na área de transição entre 
a Vegetação Rupícola e o Campo Rupestre, descrita na figura 3.2.7-28   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegetação Aquática (va)  
Vegetação Aquática de Ambientes Lênticos (vae)  
Formação vegetacional também denominada de banhado, é encontrada nas porções mais 
baixas e planas das coxilhas ou em depressões do terreno, que favorecem o acúmulo de 
água, principalmente, pluvial. No entanto, pode aparecer próxima às margens dos cursos 
d’água, em áreas de inundação, ou constituírem as próprias nascentes destes cursos. 
Tratam-se de ambientes que apresentam uma lâmina d’água, praticamente, perene com 
cerca de 1 m de profundidade em média, variando em área superficial conforme a estação 
do ano (Figuras 3.2.7-31 e 3.2.7-32). Na época de menor índice pluviométrico, entre os 
meses de junho e agosto, estes corpos d’água apresentam-se quase que desprovidos de 
cobertura vegetal (Figura 3.2.7-33). A partir da primavera são verificadas inúmeras espécies 
vegetando nestas áreas, chegando a formar uma ampla cobertura de toda a lâmina d’água.  
Apresentando uma fisionomia predominantemente herbácea e, por vezes, até arbustiva, 
trata-se de uma formação vegetacional composta de espécies adaptadas à condição de 
saturação hídrica com inúmeras adaptações ao ambiente aquático. Destacam-se nestas 
formações espécies de junco Juncus spp., tiriricas Cyperus spp., botão-de-ouro Xyris spp., 
pinheirinho-d’água Myriophyllum brasiliense, chapéu-de-couro Echinodorus grandiflorus e E. 
longiscapus, soldanela-d’água Nymphoides indica, Alstroemeria spp., Hippeastrum vittatum, 
gravatás Eryngium spp., Hydrocotyle ranunculoides, Scirpus giganteus, grama-boiadeira 
Leersia hexandra, Utricularia spp., e capim-barba-de-lagoa Enhydra sessilis, Heteranthera 
zosterifolia e Potamogeton polygonus.  
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Figura 3.2.7-31: Fisionomia da vegetação aquática de ambientes lênticos, formada  em 
área de depressão do terreno pelo acúmulo de água pluvial. Parque Nacional de 
Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.7-32: Vegetação aquática de ambientes lênticos, descrita na Foto 31, 
evidenciando a dominância fisionômica de Cyperus sp.; ao fundo torre de observação 
contra incêndios. Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS  
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7-33: Ambiente lêntico desprovido de cobertura vegetal durante o inverno 
 agosto de 2002. Parque Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, 
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Vegetação Aquática de Ambientes Lóticos (vao)  
Presente na Unidade Serra Geral da Região do Planalto das Araucárias, esta formação 
vegetacional está restrita aos cursos d’água de pequena e média vazão (arroios e rios), 
ocupando desde os remansos até os leitos e margens pedregosas, de forma descontínua e, 
relativamente, pouco expressiva. Pelo fato de tratarem-se de ambientes de maior energia, 
as espécies estão constantemente sujeitas a bruscas variações no nível das águas e na 
força das correntes, sendo, conseqüentemente, um fator limitante para a maioria dessas 
espécies. Nestes ambientes são encontradas poucas espécies, a maior parte representadas 
por poucos indivíduos (Figuras 3.2.7-34 e 3.2.7-35). Rambo (1956) cita como parte da 
vegetação rupestre, em rochedos inundados ou inundáveis das quedas d’água, apenas três 
espécies: uma Orchidaceae Pleurothallis biglandulosa, uma Poaceae Agrostis ramboi e uma 
Podostemonaceae Tristicha hypnoides. Esta última família apresenta espécies que habitam 
exclusivamente os ambientes lóticos, desde suas margens até os leitos, podendo ser 
destacadas ainda as várias do gênero Podostemon, especialmente P. schenckii , muito 
comum nos cursos d’água do planalto. O pinheirinho-d’água Myriophyllum brasiliense 
também pode ser observado fixado no leito pedregoso, assim como diversas espécies de 
Bryophyta (musgos) e algas. Nas margens dos cursos d’água encontram-se espécies de 
características rupestres, fixadas sobre as rochas nuas, tais como Mimosa pseudoincana e 
M. incana, Nothoscordum striatum e algumas de Cyperaceae. Nas áreas de remanso dos 
cursos d’água podem fixar-se espécies típicas de ambientes lênticos.    

 
 
 
Figura 3.2.7-34: Rio Tigre Preto, Cânion Fortaleza. Parque Nacional da Serra Geral, 
Cambará do Sul, RS    
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Figura 3.2.7-35:  Vista sudoeste da queda d’água do Rio Tigre Preto, Cânion Fortaleza. 
Parque Nacional da Serra Geral, Cambará do Sul, RS     
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minantes do terreno na planície costeira, no entorno das UC’s, planos e 
m um tipo de solo descrito como Areias Quartzosas Hidromórficas 
ece o cultivo do arroz Oryza sativa, plantado em grande escala em toda 
o estado do Rio Grande do Sul e em parte desta no estado de Santa 
 mostrado na figura 3.2.7-36. Destaca-se também na planície, 
reas mais próximas às encostas e primeiras elevações da encosta do 
enos encharcados, o cultivo do fumo ou tabaco Nicotiana tabacum. Em 

m termos de área cultivada, encontra-se o milho Zea mays, destinado 
sumo local das propriedades que possuem criação de animais de corte 
os, assim como a cana-de-açúcar Saccharum officinale. Na entressafra 

aveia Avena sativa, que, além de servir como alimento para animais de 
mo cobertura do solo e adubo orgânico para a técnica do plantio direto. 
te, foram verificadas algumas áreas pequenas com cultivo de palmeira-
 oleraceae, destinada tanto para ornamentação como para a extração do 

                
ado em dados de Perin (2002a) 
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Fi : Cultivo de arroz Oryza sativa na localidade Vila Pintada, Praia Grande, 
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as áreas de encosta do planalto, dadas às condições do terreno, com variação topográfica 
entuada e solos do tipo litólico, a prática agrícola é dificultada, havendo poucos tipos de 
ltivo. Entretanto, observa-se por toda a região da encosta rochosa do planalto, com 
ande expressividade nas áreas de encosta dos Parques e entorno, o cultivo da banana 
usa paradisíaca, praticamente restrito às áreas declivosas, ocupando grandes extensões, 
incipalmente na meia encosta dos morros, e chegando, em alguns casos, a cobrir o topo 
stes, como mostrado na figura 3.2.7-37.  

gura 3.2.7-37: Cultivo de banana Musa paradisiaca em encosta com floresta 
cundária na localidade Rio do Boi, Praia Grande, SC, próxima ao PIC Rio do Boi, no 
ite do Parque Nacional de Aparados da Serra  

m pequenas
incipalmente
oporções ve
bsistência.  

 vocação par
 colonizaçã
do de corte

ima de carát
rte, princip
stagens com
 propriedades foi observado o cultivo do feijão Phaseolus vulgaris, destinado 
 para o consumo de subsistência das famílias. Também em baixas 
rifica-se o cultivo da cana-de-açúcar Saccharum officinale, também para 

   
a pecuária na região dos campos do Planalto Meridional remonta aos tempos 
o. Além da utilização dos campos nativos como pastagens naturais para o 
, verifica-se o cultivo de espécies herbáceas exóticas. Bem adaptadas ao 
er temperado, estas são alternativas de recurso alimentar para os animais de 
almente bovinos e secundariamente ovinos. Para tanto, são cultivadas 

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

 fornos das estufas de secagem do fumo. Nas áreas declivosas também são 
quenos cultivos de Eucalyptus spp, estabelecidos tanto nas cotas mais 
o nas cotas médias (em torno de 300 a 400 m acima do nível do mar). De 
menos expressiva observa-se pequenos plantios de Eucalyptus spp na região 
m evidência de uso industrial que pudesse ocasionar sua expansão.  

Costeira, no entorno dos Parques, foram registrados pequenos plantios 
inamomo Melia azedarach, o qual destina-se para o uso como madeira ou 

reamento da palmeira-real. Estas espécies também foram verificadas em 
rios em pequenas propriedades como plantas ornamentais, assim como 
s arbóreas tais como a ameixa-do-japão Eryobotrya japonica  e a grevílea 
ta. Na estrada da Serra do Faxinal foi observada pequena área com cultivo da 
Hovenia dulcis, o qual apresenta crescente aceitação por parte dos 
cais. Esta espécie arbórea também foi verificada sendo cultivada de forma 
vale do rio Josafaz, próxima a cultivos de eucalipto e pinheiro-brasileiro 
ustifolia.  
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c) Táxons da Flora de Interesse para a Conservação 
A listagem das espécies vegetais nativas ocorrentes na área dos Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e da Serra Geral (Anexo 8) foi compilada a partir de Rambo (1956) e 
Baptista et alii (1979), sendo revisada e ampliada com base nos dados primários obtidos nas 
campanhas da Avaliação Ecológica Rápida, assim como a listagem de espécies endêmicas 
ou raras presentes ou com grande potencial de ocorrência na  área das UC’s. Neste caso, 
deve-se ressaltar a carência de dados mais específicos sobre o status de conservação das 
espécies vegetais presentes na área dos Parques Nacionais e  entorno, uma vez que as 
listagens de espécies da flora ameaçada de extinção para ambos estados estão sendo 
compiladas.   
A listagem das espécies vegetais exóticas (Anexo 9) foi compilada, essencialmente, com 
base nos dados primários obtidos tal como o supracitado, lançando mão das informações 
fornecidas por Baptista et alii (1979) apenas como referência para o entendimento do uso de 
tais espécies e sua situação local. Estas foram divididas, inicialmente, segundo as divisões 
Gymnospermae e Angiospermae, relacionadas por ordem alfabética de família botânica com 
os respectivos nomes científicos, nomes populares, formas de ocorrência  e se são 
cultivadas e/ou invasoras.  
c1) Espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, raras ou vulneráveis 
A flora dos Parques Nacionais apresenta uma origem fitogeográfica variada, influenciada, 
principalmente, pelas condições ambientais (geomorfológicas, pedológicas e climáticas) 
marcadamente heterogêneas, resultando em um grande número de espécies endêmicas, 
especialmente no Planalto dos Campos Gerais ou Aparados da Serra.  
Esta característica única expressa-se sobremaneira pelo grande contingente de espécies 
migradas das regiões montanhosas do Sul da América do Sul e ilhas pré-Antárcticas, as 
quais Sehnem (1953) e Rambo (1953) denominam de elementos andinos e austral-
antárticos, respectivamente. Além destas rotas migratórias, ambos autores citam ainda a 
enorme influência da flora neotrópica (Mata Atlântica), da flora campestre do Brasil Central e 
da flora do pampa sulino. Estas espécies apresentam-se como peças importantes na 
configuração vegetacional da região em questão, dada sua singularidade e histórico de 
colonização, representando em muitas situações espécies chave no funcionamento destes 
ecossistemas, apesar dos aspectos de raridade e/ou endemismo, inerentes a grande parte 
destas.  
Sehnem (1953) relata que a Floresta Ombrófila Mista e, especialmente, a Floresta Nebular 
na borda da Serra Geral, apresentam as maiores riquezas da flora biológica do Rio Grande 
do Sul, destacando-se como principais espécies austrais-antárticas presentes nos Aparados 
riograndenses: Dicranoloma billardieri, Polytrichadelphus semiangulatus, Ptychomnium 
fruticetorum, Lepyrodon tomentosus, Thuidiopsis filaria, Lopidium plumarium, Sciaromium 
lonchocornum e Hymenodon aeruginosus. 
Para os vegetais superiores, Rambo (1956) destaca a proporção entre espécies de origem 
brasileira e andina em 74% e 26%, respectivamente. Entre as últimas, consideradas pelo 
autor de maior importância nas formações vegetais dos Aparados, destacam-se:  
� na Floresta Ombrófila Mista – Araucaria  angustifolia, Berberis laurina, Clethra 

brasiliensis, Chaptalia nutans, Dasyphyllum spinescens, Pamphalea araucariophila, 
Senecio ellipticus, Griselina ruscifolia, Weinmannia paulliniifolia, Lamanonia speciosa, 
Ocimum selloi, Drimys brasiliensis, Fuchsia regia, Acaena fuscescens, Quillaja 
brasiliensis, Escallonia montevidensis e Podocarpus lambertii;  

� no Campo Seco, Thamatocaryon sellowianum, Acicarpha tribuloides, Conyza chilensis, 
Pamphalea ramboi, Senecio brasiliensis, S. conyzifolius, Trichocline speciosa, Trixis 
brasiliensis, Viviania montevidensis, Hypericum brasiliense, Calydorea campestris, 
Sisyrinchium laxum, Cunila galioides, Adesmia tristis, Lupinus paraguariensis, Relbunium 
hirtum, Escallonia vaccinioides, Apium ammi e Valerianopsis eichleriana;  
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� no Campo Turfoso, Alstroemeria sellowiana, Hippeastrum vittatum, Haplopappus, 

tweediei, Hypochaeris gardneri, Senecio icoglossus, S. pulcher, Trixis lessingii, 
Gaultheria itatiayae, Hypericum mutilum, Gunnera manicata, Sisyrinchium 
macrocephalum, Juncus densiflorus, J. scirpoides, Lathyrus magellanicus, Vicia 
graminea, Linum brevifolium, Buddleja ochroleuca, Plantago macrostachys, Anagallis 
filiformis, Ranunculus bonariensis, R. flagelliformis, Valerianopsis salicariifolia e Viola 
subdimidiata; 

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

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

Muitas destas espécies apresentam baixa expressividade em número populacional ou 
restrita área de ocorrência natural, levando a uma situação de raridade. Se considerarmos 
ainda a intensa intervenção antrópica nestes ambientes, causando a desestruturação de 
habitats, perda de conectividade entre estes, resultando numa drástica redução da riqueza e 
diversidade florísticas, pode-se inferir que boa parte destas espécies esteja correndo sério 
risco de extinção, apesar dos poucos estudos realizados sobre a ecologia de suas 
populações.  
A Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, publicada pelo IBAMA 
através da Portaria nº 37 – N, de 3 de abril de 1992 (IBAMA, 1992), abrange espécies 
vegetais presentes na área dos Parques Nacionais e seu entorno, citando seu status de 
conservação atual. Entre estas encontram-se: Araucaria angustifolia (vulnerável), Dicksonia 
sellowiana (em perigo), Ocotea catharinensis (vulnerável), Ocotea porosa (vulnerável) e 
Ocotea pretiosa (em perigo). Observa-se, numa análise mais minuciosa, que, mesmo esta 
listagem apresentando espécies ocorrentes na área das UC’s, seu maior foco concentra-se 
nas espécies que não ocorrem na região sul, estando assim, de certa forma, defasada para 
a caracterização dos elementos florísticos ameaçados na área dos Parques Nacionais. 
Pelas observações feitas em campo, constatou-se uma baixa proporção de indivíduos de 
canela-preta Ocotea catharinensis, considerada na literatura como espécie muito típica da 
Floresta Ombrófila Densa Submontana sendo, entretanto, intensamente explorada pela 
qualidade de sua madeira. Da mesma forma a canela-sassafrás Ocotea pretiosa: foram 
verificados alguns poucos indivíduos na Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas no 
entorno das UC’s. 
No Planalto dos Campos Gerais, verifica-se expressiva população do pinheiro-brasileiro 
Araucaria angustifolia nos remanescentes da Floresta Ombrófila Mista estando, contudo, 
representada na sua grande maioria por indivíduos jovens e com pouquíssimos indivíduos 
de porte elevado. Já a população do xaxim  Dicksonia sellowiana, sendo uma espécie 
seletiva para ambientes de alta umidade e sombreados, encontra-se em reduzida proporção 
dada a degradação de grande parte dos ambientes florestais. Entretanto, deve-se ressaltar 
sua significativa proliferação em número de indivíduos nos remanescentes florestais mais 
conservados, concentrando-se nas porções florestais mais sombreadas e próximas aos 
cursos d’água.   
Klein (1990) relata as espécies raras ou ameaçadas de extinção pertencentes às famílias 
Myrtaceae e Bromeliaceae, para o Estado de Santa Catarina, dentre as quais observa-se 
apenas Dyckia reitzii entre as espécies ocorrentes nos Parques Nacionais, conforme o nível 
atual de conhecimento sobre a flora desta região. 
Além destas espécies supracitadas, deve-se, obrigatoriamente, destacar a presença do 
palmito Jussara Euterpe edulis, o qual, estando sob ameaça no passado pela extração 
predatória, encontra-se atualmente em processo acelerado de regeneração. Na área das 
UC’s, foram observadas expressivas populações, com indivíduos em diferentes faixas 
etárias, nas porções mais conservadas de Floresta Ombrófila Densa Submontana, 
principalmente nos locais de difícil acesso no interior dos cânions. Até mesmo em áreas 
florestais mais alteradas foram observadas populações bem estruturadas e com boa 
viabilidade.  
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Baseado em Simões et alii (1998), pode-se enumerar diversas espécies vegetais com 
potencial para uso farmacológico e medicinal, presentes nas formações vegetacionais 
existentes na área.  Deve-se ressaltar que apesar dos dados existentes muitas espécies 
podem apresentar potencial para uso medicinal, devendo ser ampliados os estudos sobre 
estas potencialidades, dada a grande riqueza específica ali registrada. Desta forma, no 
intuito de proceder a uma descrição mais detalhada destas espécies, as mesmas serão 
caracterizadas segundo as diferentes formações que ocorrem com dados referentes a sua 
utilização medicinal. 
Nas formações campestres:  
Nos campos nativos do Planalto dos Campos Gerais, assim como nos estádios iniciais de 
sucessão das formações florestais, pode-se encontrar a carqueja Baccharis trimera e a 
carquejinha B. articulata, amplamente utilizadas na medicina popular, principalmente, para 
distúrbios gástricos, assim como a marcela Achyrocline satureioides. Também em áreas 
degradadas ou em campos alterados pode-se encontrar o picão-preto Bidens pilosa, 
utilizado como anti-inflamatório, anti-séptico e contra manifestações de icterícia. Nos 
Campos Turfosos podem ser encontrados o poejo Cunila microcephala, utilizado no 
tratamento de tosses crônicas e em afecções do aparelho respiratório, além de antifebril, o 
chapéu-de-couro Echinodorus grandiflorus, utilizado como anti-reumático, diurético e em 
problemas de pele, e a erva-de-bicho Polygonum punctatum, indicada como antidiarréica e 
no tratamento de hemorróidas.  
Nas formações florestais:  
Nas formações da Floresta Ombrófila Densa pode-se encontrar a guaçatonga Casearia 
sylvestris, utilizada na medicina popular como antidiarréica, depurativa e anti-reumática, com 
propriedades anti-inflamatórias; a pata-de-vaca Bauhinia forficata, indicada como 
hipoglicemiante e hipocolesteromiante; e a embaúba Cecropia catharinensis, com usos em 
casos de bronquite e asma, citada também como cardiotônica e diurética. Tanto na Floresta 
Ombrófila Densa como na Floresta Ombrófila Mista pode ser encontrada a mamica-de-
cadela Zanthoxylum rhoifolium, utilizada como antifebril, tônica, antiespasmódica e em dores 
de dente; nesta formação ainda são encontradas diversas espécies com propriedades 
medicinais, tais como a espinheira-santa Maytenus ilicifolia, utilizada como antiasmática, 
anticonceptiva, em tumores estomacais e como antisséptica em feridas e úlceras; a erva-
mate Ilex paraguariensis, amplamente consumida como sob a forma de infusão; e o 
chimarrão, constituindo-se na bebida típica do Sul do Brasil e de países como Argentina, 
Uruguai e Paraguai, com propriedades medicinais como estimulante, tônico, diurético e anti-
úlcera; destaca-se ainda a casca-d’anta Drimys brasiliensis utilizada na medicina popular 
como estimulante, antiespasmódica, antidiarréica, antifebril e contra hemorragia uterina.          
c2) Espécies exóticas ou alóctones invasoras 
1 – tojo Ulex europaeus – Em  toda a região dos campos do Planalto Meridional observam-
se grandes populações de tojo Ulex europaeus, dispersas principalmente nas margens das 
estradas em áreas degradadas. A figura 3.2.7-39 evidencia esta ocupação e sua posterior 
dispersão, ainda que incipiente, sobre os campos nativos.  
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Figura 3.2.7-39: Invasão do tojo Ulex europaeus sobre campo limpo nativo na estrada 
que leva ao Cânion Fortaleza, localidade Fortaleza em Cambará do Sul, RS, próximo 
ao limite da Gleba Norte do Parque Nacional da Serra Geral  
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 spp. – As populações de Pinus spp apresentam um comportamento 
sivamente sobre os campos secos da região planaltina, como evidenciado 
40. Apesar da existência de grandes plantios na região, sem manejo 
expressividade em número de indivíduos dispersos não tomou grandes 
ndo, entretanto, receber atenção especial por se tratar de uma espécie 

ncial vegetativo em áreas abertas.     

 Indivíduo jovem de Pinus spp vegetando sobre Campo Nativo no 
ue Nacional de Aparados da Serra  

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

3.2.8 CARACTERIZAÇÃO FAUNA TERRESTRE E SEMI-AQUÁTICA 
 
a) GERAL 
A área situa-se  na zona de transição do Domínio dos Planaltos de Araucária com o Domínio 
Atlântico, definida por Ab’Saber (1977), pertencente a região zoogeográfica Guarani, de 
Mello-Leitão (1937).  
Em termos biogeográficos, a região se situa numa zona de tensão ecológica entre as 
florestas costeiras e os elementos campestres e arbóreos que compõem os campos do 
planalto, o que justifica uma alta diversidade faunística. Há nítida distinção entre as espécies 
que ocorrem no planalto e aquelas que ocupam as formações costeiras de baixa altitude. 
A fauna de anfíbios dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral caracteriza-
se basicamente por espécies de distribuição restrita à Floresta Ombrófila Densa, espécies 
de distribuição restrita à Floresta Ombrófila Mista, e espécies de ampla distribuição que 
podem ocorrer em ambas formações florestais ou, ainda, que apresentam ampla distribuição 
no Brasil e países vizinhos. 
Dados preliminares sobre a composição da avifauna em cada um dos pontos de 
amostragem indicam que nas porções baixas e de média altitude, ao longo dos cânions, 
predominam elementos típicos de Florestas Ombrófilas Densas do Domínio Atlântico, 
enquanto que no alto da serra ocorrem, além de elementos da Floresta Ombrófila Mista, 
vários elementos andino-patagônicos, inclusive alguns deles endêmicos da Serra Geral 
(Sick, 1985). 
Em relação aos mamíferos, registra-se uma fauna que é bastante típica da região sul, no 
entanto, algumas espécies de maior porte já foram extintas localmente, como a onça-
pintada Panthera onca , perseguida por atacar rebanhos, e o queixada Tayassu pecari , que, 
por andar em bandos numerosos, foi suscetível a ‘emboscadas’  de caçadores. O seu 
parente mais próximo, o cateto Pecari tajacu, apesar de não ser tão suscetível (por andar 
em grupos menores), parece persistir em poucos pontos, podendo ser considerado 
ameaçado na região.  
Apesar disto, alguns animais considerados vulneráveis ainda ocorrem na região, 
destacando-se principalmente o puma Puma concolor, o veado-campeiro Ozotoceros 
bezoarticus e o veado-bororó Mazama nana. O futuro destes grupos pode, no entanto, 
depender de implementações de conservação da área a curto e médio prazo, visto que 
convivem com fazendas e habitações humanas irregulares, e por isto sujeitos às diversas 
mazelas provenientes desta proximidade. 
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b) CARACTERIZAÇÃO DA ANUROFAUNA9 
Foram consideradas como de ocorrência certa para os Parques Nacionais de Aparados da 
Serra e Serra Geral, 53 espécies de anfíbios anuros, divididas em 4 famílias, sendo que 
como resultado do esforço em campo por ocasião da AER, foram comprovadas ocorrências 
de 37 espécies destes anfíbios (Anexo 10). 
A área de estudo encontra-se inserida no contexto da fauna de anfíbios da Floresta 
Atlântica, conforme apresentado em Haffer (1979) e Duellman (1990), a qual acompanha 
essas formações vegetacionais, por vezes sendo específica de um determinado tipo florestal 
e, por vezes, com comportamento mais generalista, ou seja, ocupando todas as três feições 
que essa Floresta apresenta no Sudeste e no Sul do Brasil.  
Com relação ao padrão de distribuição geográfica, pode-se classificar a anurofauna da 
região em duas categorias. Um primeiro grupo seria o das espécies com distribuição 
correlacionada com o Domínio Florestal Atlântico, e um segundo, o das espécies 
generalistas e de distribuição ampla, presentes em diversos ecossistemas no Sul e Sudeste 
do Brasil, além de paises vizinhos. Dentro do Domínio Florestal Atlântico considerou-se 3 
grupos: um primeiro, com espécies de distribuição restrita à Floresta Ombrófila Densa (fod), 
ocupando por vezes as três tipologias - Sub-montana (fods) (Figura  3.2.8-6B),  Montana 
(foam) (Figura  3.2.8-6A) e Terras Baixas (fodt) (Figura  3.2.8-6C) - ou apenas uma delas 
(em uma análise preliminar com os dados, até o momento não é clara a separação de 
espécies entre as duas formações Montanas); um segundo, das espécies de distribuição 
restrita ao planalto onde predomina a Floresta Ombrofila Mista (fom) (Figura  3.2.8-6D), 
Floresta Ombrófila Mista Aluvial (fomv) (Figura  3.2.8-6E) e os campos; e um terceiro, de 
espécies que podem estar presentes em ambas formações. 
Na Floresta Ombrófila Densa (fod) foram identificadas 33 espécies (18 exclusivas desta 
formação ), sendo que 11 ocorrem em Floresta Ombrofila Densa de Terras Baixas (fodt) e 7 
nas Florestas Ombrófila Densa Montana (fodm) e Sub-montana (fods). Na Floresta 
Ombrófila Mista (fom) e áreas abertas associadas como o Campo Turfoso (ct) foram 
identificadas 35 espécies, com 19 exclusivas; ainda, outras 16 ocorrem em ambas 
formações. 
 
b1) Caracterização da anurofauna associada aos ambientes ocorrentes nos PNAS e 

PNSG 
Na tabela H2 em anex são listados os ambientes ocupados pelas espécies consideradas 
como ocorrentes nos parques e seu entorno, tendo suas características específicas de 
ocorrência levantadas nas observações de campo e em bibliografia.  
Ambientes hídricos (ah)  
São ocupados pelos anfíbios para forrageamento e principalmente, reprodução, durante a 
primavera e verão. A maioria das espécies que nesta época ocupa os ambientes hídricos 
em áreas abertas, no restante do ano utiliza como abrigo  as áreas de floresta. Espécies 
como Pseudis cardosoi (Figura  3.2.8-4D) (hylideo de hábito exclusivamente aquático), Hyla 
uruguaya (Figura  3.2.8-5A) e Scinax squalirostris (Figura  3.2.8-2G) (que utilizam plantas 
de estrutura rosetada como abrigo) nunca se afastam das áreas abertas. A ausência de 
estudos de biologia da maioria das espécies não permite que se estime todas as espécies 
que ocupam este ambiente. 
Ambientes lóticos de média a elevada vazão (lm) (Figura  3.2.8-6F) 
Poucas espécies de anfíbios ocupam este tipo de ambiente,  no planalto, Nas áreas abertas 
foi registrada Hyla semiguttata (Figura  3.2.8-4F) no rio Perdizes (atrás do centro de 
visitantes) e nos remansos em todo o parque podem ser observados girinos de Bufo 
ictericus (Figura  3.2.8-2H) e de Bufo crucifer (Figura  3.2.8-2F). Nestes ambientes foi 
observado o impacto causado pelo gado nas margens, as quais são destruídas devido ao 
                                                 
9 Responsável Técnico: Magno Segalla. Relatório Temático encontra-se em anexo. 
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contínuo trânsito de muitos indivíduos, iniciando processos erosivos que carreiam 
sedimentos para dentro dos corpos d’água, prejudicando espécies como Scinax aff. 
cuspidatus (Figura  3.2.8-3A). 
Ambientes lóticos de pequena e média vazão (lp) (Figuras 3.2.8-6F, 3.2.8-6G, 3.2.8-6H, 
3.2.8-7A e 3.2.8-7B) 
As áreas de Floresta Ombrófila Densa comportam a maior quantidade de espécies que 
vivem em córregos de interior de floresta (lpnf), destacando-se Hyla hylax (Figura  3.2.8-
1B), Cycloramphus valae e Hylodes meridionalis. Já na borda de floresta (lpnb) e nas áreas 
abertas (lpna), podem ser encontrados Hyla semiguttata, Pesudis minutus (Figura  3.2.8-
4E),  Proceratophrys brauni e Aplastodiscus perviridis (Figura  3.2.8-4C), sendo que os dois 
últimos ainda podem ocorrer em canais de origem antrópica (lpa). 
Ambientes lênticos (le)  
Nestes ambientes concentram-se a maior parte das espécies registradas. Os situados no 
interiores da floresta e os temporários (lenft) (Figura  3.2.8-7E), são ocupados por espécies 
como Physalaemus lisei (Figura  3.2.8-2A/B) e Physalaemus nanus, que constroem ninhos 
de espuma aderidos a vegetação ou à margem da poça (característica deste gênero), de 
forma a proteger seus ovos (Figura  3.2.8-2C/D). Esta estratégia permite que os girinos 
sobrevivam na ausência da água até a próxima chuva. 
Os ambientes permanentes (lenfp) (Figura  3.2.8-7F) são ocupados por Scinax catharinae e 
Leptodactylus ocellatus (Figura  3.2.8-1E). Na borda de floresta (lenb), um significativo 
número de espécies pode ser encontrado: nos temporários (lenbt) (Figura  3.2.8-7D) são 
facilmente observados, Elachistocleis ovalis (Figura  3.2.8-3E), Scinax eringiophilus (Figura  
3.2.8-3B),  Leptodactylus plaumanni (Figura  3.2.8-3D) e Odontophrynus americanus, e nos 
permanentes (lenbp), Hyla bischoffi (Figura  3.2.8-2E), Hyla microps (Figura  3.2.8-3G), 
Hyla faber e Hyla guentheri (Figura  3.2.8-1C). 
Os ambientes lênticos localizados nas áreas abertas (lena) são de maior relevância para o 
Parque Nacional de Aparados, pois englobam os campos turfosos (ct) com uma infinidade 
de banhados e pequenas lagoas. Para os ambientes permanentes (lenap) destacam-se a 
ocorrência de Pseudis cardosoi endêmica do planalto e de Hyla leptolineata (Figura  3.2.8-
3C), descrita para o Parque. Nos ambientes temporários (lenat), podem ser encontradas 
duas espécies bastante raras e endêmicas da região, Melanophryniscus cambaraensis 
(Figura  3.2.8-5C/D) e Elachistocleis erythrogaster, ambas registradas  na Fortaleza dos 
Aparados.  
Os ambientes lênticos vêm sofrendo alterações provocadas pela presença constante de 
gado, que provoca alteração e compactação do solo. Os excrementos deixados, muitas 
vezes, dentro da água, ocasionam alterações fisico-químicas que podem comprometer a 
sobrevivência de girinos e outros organismos aquáticos.   
Ambientes antropogênicos  
Estão em sua maioria em áreas abertas (áreas de campo alteradas ou áreas desmatadas). 
O represamento de ambientes lóticos (Figura  3.2.8-7B) tem impactado espécies como Hyla 
semiguttata e Aplastodiscus perviridis, criando, porém, condições para espécies mais 
generalistas de ambientes lênticos, como Physalaemus cuvieri (Figura _3.2.8-4H) , Hyla 
minuta (Figura  3.2.8-1F)  e Hyla sanborni.  

A Floresta Ombrófila Densa de terras baixas é o ambiente que vem sofrendo os maiores 
impactos, principalmente em razão da supressão da vegetação e das drenagens para os 
arrozais (Figura  3.2.8-7G/H). Nestes (leaa), encontram-se espécies de grande tolerância 
ecológica como Leptodactylus ocellatus, Leptodactylus gracilis, Physalaemus gracilis 
(Figura  3.2.8-4G)  e Elachistocleis ovalis, e ainda Physalaemus biligonigerus (Figura  
3.2.8-4A) e Pseudopaludicula falcipes (Figura  3.2.8-3F). 
Muitos anfíbios ocupam poças temporárias ao longo de estradas (leae), em depressões em 
estradas de terra, poças e banhados formados em decorrência da construção de estradas, 
durante o período de maior atividade (período reprodutivo), permanecendo o restante do 
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ano nas áreas florestadas, como Scinax perereca (Figura  3.2.8-3H).  Nestes locais os 
anfíbios estão mais sujeitos ao atropelamento, seja por veículos, gado ou pessoas. 
Dentre os microhabitats considerados para a anurofauna estão a serapilheira, presente em 
áreas de floresta (fod e fom). Neste ambiente as espécies mais características são 
Eleutherodactylus guentheri (Figura  3.2.8-1D), que não possui forma larval 
(desenvolvendo-se de forma direta, depositando seus ovos sob folhas), e Adenomera aff. 
Marmorata, que tem como característica reprodutiva o desenvolvimento em ninho de 
espuma, não necessitando de água, mas sim da umidade da serapilheira para 
desenvolvimento dos ovos. Outro microhabitat são as grutas, lajedos e lapas (mhg), 
ambientes em que ocorre Thoropa saxatilis (Figura  3.2.8-5B), espécie rara e endêmica da 
Serra Geral. 
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Figura 3.2.8-1: Espécies de anfíbios anuros representativas na área dos PNAS, PNSG 
e entorno10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 As fotos das figuras nº 3.2.8-1 a 3.2.8-7 são de 

 

A) Hyla marginata, encontrada no cânion do Faxinalzinho. 
B) Hyla hylax, encontrada no cânion Fortaleza. 
C) Hyla guentheri, encontrada no cânion Malacara. 
D) Eleutherodactylus guentheri, encontrado no cânion Corujão . 
E) Leptodactylus ocellatus, encontrado no cânion Corujão. 
F) Hyla minuta, encontrada na estrada Praia Grande – Cambará do Sul. 
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Figura 3.2.8-2: Espécies de anfíbios anuros representativas na área dos PNAS, PNSG 
e entorno  
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A) Physalaemus lisei, encontrado no cânion do Itaimbezinho. 
B) Physalaemus lisei,  casal encontrado no Ponto 45b no cânion do Itaimbezinho. 
C) Physalaemus lisei, casal em amplexo encontrado no Ponto 23 no cânion do 

Faxinalzinho. 
D) Physalaemus lisei, desova encontrada no cânion do Faxinalzinho. 
E) Hyla bischoffi, encontrada no cânion do Faxinalzinho. 
F) Bufo crucifer, encontrado no cânion do Itaimbezinho. 
G) Scinax squalirostris,  encontrada na estrada Praia Grande – Cambará do Sul 

(borda do planalto). 
H) Bufo ictericus, encontrada no cânion do Faxinalzinho. 
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Figura 3.2.8-3: Espécies de anfíbios anuros representativas na área dos PNAS, PNSG 
e entorno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

A) Physalaemus biligonigerus, encontrado no Ponto 70. 
B) Hyla pulchela,  encontrado no Ponto 59A. 
C) Aplastodiscus perviridis, encontrado no Ponto 59A. 
D) Pseudis cardosoi, encontrado no Ponto 59A. 
E) Pesudis minutus, encontrado no Ponto 70. 
F) Hyla semiguttata, encontrado no Ponto 70. 
G) Physalaemus gracilis,  encontrada na trilha do cotovelo, Itaimbezinho. 
H) Physalaemus cuvieri, encontrado no cânion do Itaimbezinho. 
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Figura 3.2.8-5: Espécies de anfíbios anuros representativas na área dos PNAS, PNSG 
e entorno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Hyla uruguaia, encontrada na estrada Praia Grande – Cambará do Sul (borda 
do planalto). 

B) Thorapa saxatilis,  encontrada na estrada Praia Grande – Cambará do Sul, no 
entorno dos PN. 

C) Melanophryniscus cambaraensis, endêmico do Planalto das Araucárias. 
D) Melanophryniscus cambaraensis, ventre.  
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Figura 3.2.8-6: Ambientes ocupados por espécies de anfíbios na área do PNAS, do 
PNSG e entorno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

A) Floresta Ombrófila Densa Montana (fodm) no ponto 09 da AER.  
B) Floresta Ombrófial Densa Sub-montana (fods) no ponto 01 da AER. 
C) Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (fodt) no ponto A31 da AER.  
D) Floresta Ombrófila Mista  (fom)  no ponto A17 da AER. 
E) Floresta Ombrófila Mista Aluvial (fomv) no rio Perdizes, próximo ao centro de 

visitantes.  
F) Ambiente lótico de média vazão em borda de floresta (lpnb) no ponto A18 da 

AER. 
G) Ambiente lótico de pequena vazão em área aberta (lpna) no ponto A23 da 

AER. 
H) Detalhe de ambiente lótico de pequena vazão em área aberta (lpna) no ponto 

A23 da AER. 
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Figura 3.2.8-7: Ambientes ocupados por espécies de anfíbios na área do PNAS, do 
PNSG e entorno  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

A) Ambiente lótico de pequena vazão em interior de floresta (lpnf) no ponto A39 da AER. 
B) Ambiente lótico de pequena vazão antropogênicos (canal) (lpa) no ponto A31 da AER. 
C) Ambiente lêntico natural de área aberta permanente (lenap) no ponto 52B da AER. 
D) Ambiente lêntico natural de borda de floresta temporário (lenbt) no ponto 45ª da AER. 
E) Ambiente lêntico natural de floresta temporário (lenft) no ponto 58 da AER. 
F) Ambiente lêntico natural de floresta permanente (lenfp) no ponto 58 da AER. 
G) Ambiente lêntico antropogênico – arrozal (leaa) no ponto A31 da AER. 
H) Detalhe de Ambiente lêntico antropogênico – arrozal (leaa) no ponto A31 da AER. 
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b2) Táxons da anurofauna de interesse para a conservação 
Segundo Hanken (1999), os anfíbios apresentam uma das maiores taxas de descrição de 
novas espécies, no entanto, é provável que algumas espécies já tenham sido extintas ou 
estejam se extinguindo antes mesmo de sua descrição formal (Haddad,1998). O declínio de 
populações e talvez até mesmo a extinção de alguma espécie no Brasil tem sido observado 
(e.g. Haddad, 1998; Heyer et alii,1988; Weygoldt, 1989), em razão das Florestas Ombrófila 
Mista e Ombrófila Densa concentrarem um grande número de espécies de hábitos 
especializados e portanto sensíveis às alterações ambientais (Haddad, 1998). A 
vulnerabilidade de muitas espécies de anfíbios pode ser atribuída a diversos fatores, dentre 
eles o alto grau de endemismo (Lynch, 1979) e os modos reprodutivos especializados, 
sendo que dos 36 modos conhecidos, 24 estão presentes nas espécies das citadas florestas 
(Haddad, 1998).  
b2.1) Espécies endêmicas, vulneráveis e ameaçadas de extinção 
Abaixo são comentadas as espécies consideradas ameaçadas no estado do Rio Grande do 
Sul (Marques et alii, 2002): 
1- rã-das-pedras Cycloramphus valae, ocorre em área de floresta ombrófila densa montana 
e sub-montana (fods / fodm) situada nas encostas Sul da Serra Geral entre os Estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (entre as coordenadas 28o30’ - 29o20’S e 49o50’ - 
50o30’W). É conhecida apenas das localidades de: Lauro Müller (Serra do Rio do Rastro, 
entre L. Müller e Bom Jardim da Serra) (Heyer, 1983), Timbé do Sul e Praia Grande em 
Santa Catarina (Heyer, 1983a) e Cambará do Sul e Fortaleza dos Aparados, no Rio Grande 
do Sul (Garcia & Vinciprova, 1998). A espécie foi incluída como vulnerável na lista de 
espécies ameaçadas da fauna do Rio Grande do Sul. Habita corpos dágua lóticos com 
pequenas cachoeiras, e os girinos vivem sobre lâmina de água que corre em cima de 
rochas. 
2 - sapo-guarda Elachistocleis erythrogaster, espécie endêmica do Rio Grande do Sul, 
sendo conhecida de três localidades: Fortaleza dos Aparados da Serra e Itaimbezinho, 
ambas em Cambará do Sul, e na reserva do Pró-Mata, em São Francisco de Paula. Todas 
as localidades estão situadas em áreas de campo nas bordas do Planalto das Araucárias, 
entre as coordenadas 29°30’- 29°00’S e 50°00’- 50°30’W. A espécie ocorre em áreas de 
campo aberto onde ocupa pequenas poças temporárias durante o período reprodutivo e foi 
incluída como vulnerável na lista de espécies ameaçadas da fauna do Rio Grande do Sul. 
3 - sapinho-verde Melanophryniscus cambaraensis, espécie endêmica do Rio Grande do 
Sul, ocorrendo nas áreas de campo e em clareiras situadas nas bordas da Floresta 
Ombrófila Mista (fom), entre as coordenadas 29°00’ - 29°30’S e 49°50’ - 50°10’W, em 
altitudes em torno de 1.000m. É conhecida em apenas duas localidades: Fortaleza dos 
Aparados da Serra em Cambará do Sul, e no Rincão dos Kroeff, em São Francisco de 
Paula. Ocorre em áreas de campo e em clareiras situadas nas bordas da Floresta Ombrófila 
Mista no Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, no Parque Nacional da Serra Geral e na 
Floresta Nacional de São Francisco de Paula, RS. A espécie foi incluída como vulnerável na 
lista de espécies ameaçadas da fauna do Rio Grande do Sul. 
4 - rã-dos-lajeados Thoropa saxatilis, a localidade-tipo da espécie foi totalmente desfigurada 
pela construção da Rodovia Serra do Rio do Rastro, que liga Bom Jesus a Lauro Muller. A 
espécie foi procurada por Paulo C. A. Garcia  (doutorando na UNESP de Rio Claro) e 
Renato Neves Feio (pesquisador da UFV, especialista no genero Thoropa), nos anos de 
1999/2000 (Garcia com.pes.), em três das localidades conhecidas à época de sua 
descrição, só tendo sido encontrada na estrada que liga Praia Grande a Cambará do Sul 
fora da áreas dos Parques. Foi também incluída como vulnerável na lista de espécies 
ameaçadas da fauna do Rio Grande do Sul. 
Não foram identificadas outras espécies de valor significativo para conservação, entretanto 
algumas de ambientes florestais, como Hyla marginata (Figura  3.2.8-1A), Hyla hylax 
(Figura  3.2.8-1B) e Hylodes meridionalis, dependem de cobertura vegetal e boa qualidade 
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de água, podendo ser consideradas vulneráveis às alterações nos corpos d’água e na 
vegetação ciliar. 

c) CARACTERIZAÇÃO DA AVIFAUNA11 
As informações obtidas em campo sobre a composição da avifauna, em cada um dos 
pontos de amostragem, indicam que nas porções baixas e de média altitude do PNAS e 
PNSG, ao longo dos cânions, predominam elementos típicos de Florestas Ombrófilas 
Densas do Domínio Atlântico, enquanto que no alto da serra ocorrem, além de elementos da 
Floresta Ombrófila Mista, vários andino-patagônicos, inclusive alguns deles endêmicos da 
Serra Geral (Sick, 1985). 
Os dados obtidos nas duas campanhas de campo, mostram que entre as espécies de aves 
que ocorrem no alto da serra, há muito poucas que ocorrem também nas florestas de 
encosta, abaixo da cota de 700 metros, e vice-versa (Anexo 11). Há vários indícios de 
substituição de espécies para ambientes similares no alto da serra e na planície litorânea, 
tanto para ambientes florestais quanto abertos, como as áreas úmidas. Tais dados 
corroboram a hipótese de que o PNAS e PNSG encontram-se numa zona de tensão 
ecológica entre as florestas costeiras e os elementos campestres e arbóreos que compõem 
os campos do planalto. 
São citadas cerca de 129 espécies de aves por Parker III & Goerck (1997), com ocorrência 
constatada para o PNAS e áreas adjacentes, enquanto Voss et alii (1998) relacionam cerca 
de 180 para o parque. Fontana et alii (2000) registraram 214 espécies para o Centro de 
Proteção e Conservação da Natureza Pró-Mata, situado em São Francisco de Paula. 
Durante as duas campanhas de campo da AER foi constatada a presença de 301 espécies 
de aves, das quais 54 foram registradas pela primeira vez para o PNAS, PNSG e área de 
entorno (Anexo 11). Se somadas as espécies registradas durante os trabalhos da Avaliação 
Ecológica Rápida àquelas citadas por Parker III & Goerck (1997), Voss et alii (1998) e 
Fontana et alii (2000), o número para o PNAS, PNSG e área de entorno se eleva para 342.   
c1) Caracterização da avifauna associada às fisionomias vegetais e ambientes 
ocorrentes nos PNAS, PNSG e entorno 
As diversas fisionomias vegetais ocorrentes no PNAS e PNSG oferecem às aves uma 
variada gama de ambientes e recursos naturais. Dentro da comunidade de aves, há 
espécies generalistas, que podem ocupar várias fisionomias vegetais, com variados graus 
de perturbação, e aquelas mais exigentes ecologicamente, cuja ocorrência está 
condicionada à integridade do ambiente e disponibilidade de recursos naturais adequados, 
como fontes alimentares, locais de abrigo e ambiente para reprodução. As espécies com 
exigências ecológicas mais estritas são geralmente consideradas excelentes indicadoras de 
qualidade ambiental. Desta forma, considerou-se na caracterização da avifauna do PNAS e 
PNSG, não somente a composição taxonômica, mas principalmente a associação de cada 
espécie às fisionomias vegetais existentes nestas UC’s, a fim de fornecer subsídios para o 
manejo. 
Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral congregam, conforme citado 
anteriormente e sob o ponto de vista da avifauna, cinco grupos ambientais principais: as 
Formações Campestres, as Formações Florestais, a Vegetação Rupícola, os Ambientes 
Antropogênicos e os Ambientes Hídricos. Nas áreas de entorno, tanto na planície litorânea, 
quando no planalto, predominam as formações abertas, principalmente áreas de pastagens 
e culturas temporárias, além de silvicultura. A seguir são tecidos comentários sobre a 
comunidade de aves presente em cada uma das formações vegetais citadas acima. 
 

                                                 
11 Responsável Técnico: Dante R.C. Buzzetti. Relatório Temático encontra-se em anexo.. 
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c.1.1) Formações campestres 
Campos Secos (cs) e Campos Rupestres (crp) 
Nos Campos Secos predominam aves granívoras, consumidoras de sementes produzidas 
pelas várias espécies de gramíneas que dominam o ambiente, entre elas a perdiz 
Rhynchotus rufescens, o tico-tico-do-banhado Donacospiza albifrons, o canário-do-brejo 
Emberizoides ypiranganus, o sabiá-do-banhado Embernagra platensis e o caboclinho-de-
barriga-preta Sporophila melanogaster, além da curicaca Theristicus caudatus, a seriema 
Cariama cristata o gavião-caboclo Buteogallus meridionalis e o falcão-de-coleira Falco 
femoralis.  
No alto das coxilhas, onde ocorrem afloramentos rochosos e pequenas áreas de Campo 
Rupestre, é notória a presença do pedreiro Cinclodes pabsti (Figura  3.2.8-8A), espécie 
endêmica da Serra Geral, e que foi descrita somente no final da década de 1960 
(Sick,1969;1973). Há ainda espécies de hábitos um pouco mais generalistas, que 
freqüentam também outros ambientes, mas que no PNAS e PNSG ocorrem 
preferencialmente nos Campos Rupestres, entre elas o bacurau-da-telha Caprimulgus 
longirostris, o caminheiro-de-barriga-acanelada Anthus hellmayri, o pica-pau-do-campo 
Colaptes campestris e a maria-preta-de-penacho Knipolegus lophotes. 
Campos Turfosos  (ct) 
A área do Banhado Grande (Figura  3.2.8-9A), que congrega as nascentes do rio Camisas, 
formador da bacia do rio Canoas, possui a maior extensão de Campos Turfosos no PNAS e 
PNSG, e abriga um número significativo de espécies de aves que só foram registradas 
nesta área e que, provavelmente, não ocorrem nos banhados menos densos do setor Norte 
do PNSG. Destaca-se na área do Banhado Grande a presença do joão-grande Ciconia 
maguari (Figura  3.2.8-8B), o cabeça-seca Mycteria americana, a tachã Chauna torquata, 
mencionada como visitante ocasional, em entrevista com o gerente do Parque (Fernando A. 
Nóbrega, com. pess.), a sanã Rallus sanguinolentus, o pinto-d’água-avermelhado Laterallus 
leucopyrrhus e o junqueiro-de-bico-reto Limnornis rectirostris. Esta área merece maiores 
investigações, pois apresenta condições ideais para a ocorrência de espécies bastante 
exigentes ecologicamente, ligadas a ambientes úmidos, inclusive espécies migratórias que 
podem utilizar a área como ponto de descanso e alimentação durante deslocamentos 
sazonais. 
Durante a segunda campanha de campo, foi possível detectar espécies migratórias que 
visitam anualmente os campos turfosos do PNAS, entre elas o caboclinho-de-barriga-preta 
Sporophila melanogaster, o coleirinha Sporophila caerulescens e o tipio Sicalis luteola. 
Representantes supostamente não migratórios, e de distribuição mais ampla, foram ainda  
registrados neste ambiente, entre eles a narceja Gallinago paraguaiae, o narcejão Gallinago 
undulata, a marreca-pardinha Anas flavirostris, a marreca-parda Anas georgica  e a ananaí 
Amazonetta brasiliensis; as duas últimas estavam nidificando no local no mês de novembro.  
Espécies de interesse para conservação e de distribuição mais restrita foram também 
registradas em campos turfosos situados no PNAS, entre elas a noivinha-de-rabo-preto 
Heteroxilmis dominicana, o pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus (Figura  
3.2.8-8C) e o macuquinho-da-várzea Scytalopus iraiensis. Este último merece especial 
destaque, pois foi descrito somente no final da década de 1990 (Bornschein et alii, 1998) e 
era conhecido apenas para a região do rio Iraí, no estado do Paraná. Recentemente, a 
espécie foi registrada no litoral Sul do Rio Grande do Sul (Giovanni N. Maurício, com. pess.), 
porém não havia ainda sido registrada para os brejos do alto da Serra Geral e tampouco 
para o PNAS e o PNSG. 
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Figura 3.2.8-8: Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e entorno 
12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
12 As fotos da

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A) 
B) 
C) 
Banhado Grande, PNAS. 
Ambiente florestal no rio do Boi, cânion do Itaimbézinho, PNAS. 
Ambiente florestal na parte baixa do cânion Fortaleza, PNSG. 
 Dante Buzzetti© 2002 
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Figura 3.2.8-10: Ambientes ocupados espécies de aves na área do PNAS, do PNSG e 
entorno  
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es hídricos 
rra predominam as lagoas em meio a campos limpos, geralmente com 
nsões e pouca vegetação aquática, locais frequentados principalmente pela 
a Anas flavirostris e pela marreca-parda Anas georgica. Em lagoas onde há 
e e extensão da vegetação aquática, estavam presentes a graça-branca-

odius albus, o frango-d’água-carijó Porphyriops melanops  e, como visitante 
hã Chauna torquata. 
lóticos da encosta da serra, a diversidade de espécies de aves paludícolas, 
ica, é bastante baixa, e ali foram registradas apenas espécies comuns e de 
ão, como a garça-branca-pequena Egretta thula, o biguá Phalacrocorax 
artim-pescador-pequeno Chloroceryle americana. 
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c2) Táxons da avifauna de interesse para a conservação13 
 
c2.1) Espécies ameaçadas de extinção, raras ou vulneráveis 
Comenta-se a seguir sobre algumas espécies consideradas ameaçadas de extinção, 
provavelmente ameaçadas/insuficientemente conhecidas, tanto no estado do Rio Grande do 
Sul (Marques et alii, 2002), quanto globalmente (Collar et alii, 1992;1994; Wege & 
Long,1995; Bernardes et alii, 1990; Stotz et alii, 1996; Sick, 1997). São feitas alusões sobre 
as espécies registradas durante as duas campanhas de campo e também sobre aquelas 
citadas na bibliografia. 
1 – macuco Tinamus solitarius, listado como criticamente ameaçado de extinção no Rio 
Grande do Sul (Marques et alii, 2002) e globalmente ameaçado segundo todos os autores 
consultados. Obteve-se registros desta espécie apenas nos cânions Itaimbezinho, Fortaleza 
e Faxinalzinho; citado para o CPCN – Pró-Mata (Fontana et alii, 2001). Estima-se que a 
população desta espécie no PNAS e PNSG seja bastante reduzida, concentrada apenas 
nas porções florestais mais íntegras dos cânions Itaimbezinho, Fortaleza e Faxinalzinho, 
principalmente por ser uma ave cinegética de grande porte e por habitar ambientes florestais 
primários ou secundários em avançado grau de regeneração. 
2 – jaó-do-litoral Crypturellus noctivagus, espécie listada como ameaçada de extinção por 
todos os autores consultados, e considerada provavelmente extinta no Rio Grande do Sul 
(Marques et alii, 2002). Em entrevista com morador do vale do Itaimbezinho, obteve-se 
informações fidedignas de que a espécie ainda ocorre neste local, onde sua vocalização 
característica ainda é ouvida com certa freqüência, nas matas mais preservadas. 
Aparentemente, o vale do Itaimbezinho é o único local onde a aspécie ainda ocorre no 
PNAS e PNSG. 
3 – urubu-rei Sarcorhamphus papa, listado como ameaçado de extinção, criticamente em 
perigo no Rio Grande do Sul (Marques et alii, 2002). A espécie foi registrada apenas em 
uma oportunidade, na meia encosta do cânion do Corujão, quando um indivíduo imaturo e, 
em seguida, dois adultos sobrevoavam o vale. 
4 – águia-cinzenta Harpyhaliaetus coronatus, espécie rara e citada como globalmente 
ameaçada por todos os autores consultados. No Rio Grande do Sul, é extremamente rara, 
com citações que remetem ao início do século 20, e apenas um registro desde então, em 
março de 1978, quando um exemplar foi encontrado atropelado nas imediações de São 
Francisco de Paula (Mähler Jr. & Fontana, 2000). Foram registrados dois indivíduos desta 
espécie nas imediações do Posto de Controle Sul do PNAS, pousados no solo, em campo 
limpo, ao que tudo indica se alimentando com a carcaça de um mamífero. Neste local um 
dos indivíduos foi gravado e fotografado, pousado no alto de uma araucária (figura 3.2.8-
11A). Além desta espécie de gavião, registrou-se ainda durante a AER a ocorrência do 
gavião-pato Spizastur melanoleucos, do gavião-de-cabeça-cinza Leptodon cayanensis e do 
gavião-de-sobre-branco Buteo leucorrhous, todos ameaçados de extinção no Rio Grande do 
Sul. A grande diversidade de ambientes, com maciços florestais, áreas úmidas e campos, 
além da existência de cânions e locais de difícil acesso no PNAS e PNSG, parecem justificar 
a presença de um número considerável de aves de rapina, inclusive algumas de elevado 
porte. 
5 – jacutinga Pipile jacutinga, espécie globalmente ameaçada de extinção (BirdLife 
International, 2000) e criticamente em perigo no estado do Rio Grande do Sul (Marques et 
alii, 2002), foi mencionada em entrevista com moradores da região para o vale do rio 
Faxinalzinho e fazenda Continental, situada na zona de amortecimento (setor sul) do PNSG. 
A julgar pelos dados obtidos em entrevista, e devido à ausência de registros durante os 
trabalhos de campo, supõe-se que a população da espécie na região seja extremamente 
reduzida, e que sua ocorrência esteja restrita às áreas mais preservadas e inacessíveis do 
fundo dos cânions Faxinalzinho e Itaimbezinho. 
                                                 
13 Responsável Técnico: Dante R. C. Buzzetti. Relatório Temático encontra-se em anexo. 
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6 – jacuguaçu Penelope obscura (Figura  3.2.8-11B), considerado ameaçado de extinção 
em sua forma subespecífica (Bernardes et alii, 1990). Registrado em observação 
oportunística na parte baixa do vale do rio Faxinalzinho (ponto OP-1) e em pontos situados 
em Floresta Ombrófila Mista do planalto; citado também em entrevista com moradores da 
parte alta do PNAS e PNSG. Por se tratar de espécie cinegética, está sujeita a pressão da 
caça que, segundo se verificou na primeira campanha de campo, ocorre principalmente em 
matas da baixa encosta dos cânions maiores. Há necessidade de estudos mais 
aprofundados sobre a espécie, a fim de se identificar em nível subespecífico as populações 
de Penelope obscura que ocorrem no PNAS e PNSG, uma vez que, segundo Delacour & 
Amadon (1973), há possibilidade de ocorrência ali de duas subespécies. É possível que a 
forma P. obscura bronzina (ameaçada de extinção) ocorra nas florestas da Vertente  
Atlântica da Serra Geral e a forma P. obscura obscura ocorra nas florestas do planalto. 
7 - sabiá-cica Triclaria malachitacea, espécie globalmente ameaçada de extinção (BirdLife 
International, 2000) e vulnerável no estado do Rio Grande do Sul (Marques et alii, 2002). 
Habita formações florestais de porte elevado e é bastante exigente ecologicamente. Obteve-
se durante os trabalhos da AER apenas três registros pontuais desta espécie, na baixa 
encosta dos cânions do Corujão e Itaimbezinho, além de um registro ao longo da estrada 
que liga Praia Grande a Cambará do Sul. 
8 – papagaio-charão Amazona pretrei, espécie globalmente ameaçada de extinção (BirdLife 
International, 2000) e endêmica da Serra Geral, com populações pontuais distribuídas 
principalmente pelo Rio Grande do Sul (Varty et alii, 1994; Martinez, 1996; Prestes et 
alii,1997). Durante os trabalhos de campo, foram localizadas duas áreas utilizadas pela 
espécie, para pernoite, situadas no interior de Florestas com araucária bastante 
preservadas, a primeira localizada nas imediações do Banhado Grande e a segunda na 
estrada de acesso ao cânion Fortaleza, junto à Reserva Florestal da Companhia Cambará. 
Os dados obtidos indicam que há pelo menos dois grupos bem estabelecidos da espécie na 
área do PNAS e PNSG, pois foram observados pelo menos 15 indivíduos, em períodos nos 
quais não estavam mais disponíveis para eles os pinhões, frutos da araucária. Tal fato 
indica que a espécie possui outras fontes alimentares que permitem sua permanência na 
área durante todo o ano, inclusive com nidificação no local, conforme registrado por  Prestes 
et alii (1997). Durante os trabalhos de campo foi localizado um ninho ativo do papagaio-
charão (Figura  3.2.8-11C), situado no interior de Floresta com araucária junto ao cânion 
Itaimbezinho, na Fazenda do Sr. Marçal.  
9 – papagaio-do-peito-roxo Amazona vinacea citado para o PNAS por Parker III & Goerck 
1997 e citado em entrevista com moradores do Setor Sul do PNSG e do PNAS, é 
considerado ameaçado de extinção por Bernardes et alii (1990) e Collar et alii (1992); e no 
rio Grande do Sul é enquadrado na categoria “em perigo”. Habita principalmente florestas 
com araucária situadas no planalto. Devido à ausência de registros da espécie durante as 
duas campanhas de campo, supõe-se que deve ocorrer no PNAS e no PNSG 
principalmente no período de maturação dos pinhões, entre os meses de maio e julho.  
10 – bacurau-tesoura-gigante Macropsalis creagra (Figura  3.2.8-11D), registrado em 
apenas dois pontos, na meia encosta do vale do rio Josafaz e na Reserva Florestal da 
Cambará Celulose. Globalmente ameaçada de extinção (Bernardes et alii, 1990), é 
considerada em perigo no Rio Grande do Sul (Marques et alii, 2002). 
11 – macuquinho-da-várzea Scytalopus iraiensis. Espécie descrita somente no final da 
década de 1990 (Bornschein et alii, 1998), era conhecida apenas para a região do rio Iraí, 
no estado do Paraná. Recentemente, foi registrada no litoral Sul do Rio Grande do Sul 
(Giovanni N. Maurício, com. pess.), porém não havia ainda sido registrada para os brejos do 
alto da Serra Geral. Sua ocorrência parece estar restrita à região do Banhado Grande, no 
PNAS e é o primeiro registro no interior de uma Unidade de Conservação, fato que contribui 
sobremaneira para sua conservação, pois, conforme citado por Bornschein et alii (1998), a 
área onde a espécie foi descoberta no estado do Paraná está sujeita a ações antrópicas 
bastante impactantes. 
12 – beija-flor-cinza Aphantochroa cirrochloris, papa-formigas-escamoso Myrmeciza 
squamosa, papa-taoca-do-Sul Pyriglena leucoptera, limpa-folha-miúdo Anabacerthia 
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amaurotis, trepador-sombrancelha Cichlocolaptes leucophrus, limpa-folha-coroado Philydor 
atricapillus, barranqueiro-de-olho-branco Automolus leucophthalmus, capitão-de-saíra Attila 
rufus e gaturamo-verdadeiro Euphonia violacea. Espécies consideradas ameaçadas de 
extinção no Rio Grande do Sul e que no PNAS e no PNSG ocorrem somente na baixa 
encosta da Vertente  Atlântica da Serra Geral. A inclusão destas aves no rol das espécies 
ameaçadas no Rio Grande do Sul se deve provavelmente ao fato de que possuem seu limite 
meridional de distribuição no extremo Sul de SC e Norte do RS, e por se tratar de área 
situada nas proximidades deste limite, ocorrem apenas pontualmente na região do PNAS e 
do PNSG. O tiririzinho-do-mato Hemitriccus orbitatus e o sanhaço-de-encontro Thraupis 
ornata  enquadram-se na mesma categoria das espécies citadas acima, e foram registrados 
pela primeira vez para o PNAS e o PNSG. 
13 – araponga Procnias nudicollis, registrada apenas nas porções média e superior do 
cânion Faxinalzinho, citada também em entrevista com morador do vale do Itaimbezinho, 
onde ocorrem ainda florestas densas e bem preservadas, no mesmo local onde foi citada a 
presença do jaó-do-litoral Crypturellus noctivagus. Esta espécie é bastante visada pelo 
comércio ilegal de animais silvestres e possui poucos pontos de ocorrência no estado do 
RS. Ameaçada de extinção (Collar et alii, 1992), está em perigo no estado do Rio Grande do 
Sul, principalmente em razão da descaracterização de seu ambiente e da pressão de caça e 
captura (Marques et alii, 2002). 
14 – noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana (Fotos 3.2.8-12A e 3.2.8-12B), 
espécie globalmente ameaçada (Collar et alii, 1992; Wege & Long, 1995) e vulnerável no 
Rio Grande do Sul (Marques et alii, 2002), foi registrada em vários pontos ao longo de 
ambientes de campo limpo e banhados turfosos do planalto, principalmente no PNAS. Ao 
que tudo indica, a população no PNAS e PNSG parece ser relativamente grande, pois vários 
indivíduos foram observados durante os trabalhos de campo, principalmente no setor sul, 
onde as condições edáficas das áreas úmidas permitem o desenvolvimento de uma 
vegetação arbustiva no interior dos banhados. Embora a noivinha-de-rabo-preto utilize 
campos limpos e pastagens para forragear, a espécie depende da presença de vegetação 
arbustiva no interior dos banhados turfosos para sua reprodução, conforme foi observado 
durante os trabalhos de campo (Figura  3.2.8-12C). Há ainda outras espécies ameaçadas 
de extinção que nidificam neste mesmo ambiente, e que foram observadas se reproduzindo 
lado a lado com a noivinha-de-rabo-preto, entre elas o junqueiro-de-bico-reto Limnornis 
rectirostris (Figura  3.2.8-13A) e o pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus 
(Figura  3.2.8-13B). 
15 – pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus (Figura  3.2.8-13C), espécie cuja 
população vem declinando ao longo de sua área de distribuição, globalmente ameaçada de 
extinção (Bernardes et alii, 1990) e considerada vulnerável no Rio Grande do Sul (Marques 
et alii, 2002). No PNAS e no PNSG, parece ser pouco comum e restrita à porção do PNAS e 
do PNSG. Durante a primeira campanha de campo, foi registrada em apenas uma ocasião, 
quando um bando composto de 26 indivíduos forrageava no solo, em campo recém 
queimado, ao lado da noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana. O mesmo bando foi 
observado vocalizando no interior de um campo turfoso de pequenas dimensões (ponto 40). 
Embora seja conhecida a associação entre o pássaro-preto-de-veste-amarela e a noivinha-
de-rabo-preto (Fontana, 1994),  na grande maioria dos locais onde esta foi registrada, 
durante a primeira campanha de campo, o pássaro-preto-de-veste-amarela não estava 
presente. Tal fato, no entanto, não parece indicar que haja algum movimento migratório ou 
deslocamento sazonal da espécie ao longo do ano. Durante a segunda campanha de 
campo, o pássaro-preto-de-veste-amarela foi observado em três locais distintos, nos pontos 
40A, 50A e OP-12, onde haviam respectivamente 30, 70 e 6 indivíduos. Nestes locais, foi 
possível estudar mais detidamente o comportamento da espécie, tanto no que se refere às 
suas estratégias de forrageamento e associação com a noivinha-de-rabo-preto quanto ao 
seu comportamento reprodutivo. A partir destas observações, verificou-se que o pássaro-
preto-de-veste-amarela utiliza os campos turfosos como locais de abrigo, dormitório e 
reprodução, onde nidificam em colônias compostas por até 15 casais. Alimentam-se sempre 
no solo, em grupos de dez indivíduos em média, deslocando-se pelo campo em locais com 
cobertura vegetal de gramíneas bem baixas, rentes ao solo, geralmente nas proximidades 
de um campo turfoso com vegetação arbustiva, e sempre associados a um casal da 
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noivinha-de-rabo-preto. Ao analisarmos os dados obtidos na primeira campanha de campo, 
percebeu-se que em todos os locais onde foi registrada a noivinha-de-rabo-preto e o 
pássaro-preto-de-veste-amarela não estava presente, o ambiente local era composto de 
campos turfosos circundados por capoeiras ou campos com gramíneas densas, e com 
altura superior a um metro (Figura  3.2.8-14A). Com base nas observações sobre o 
comportamento da espécie, percebeu-se que estes ambientes são pouco atrativos para o 
pássaro-preto-de-veste-amarela, por restringir, ou até mesmo inviabilizar suas atividades de 
forrageamento; provavelmente por este motivo eles não estavam presentes nos locais 
citados. Entende-se que estas observações e informações são imprescindíveis para o 
embasamento de ações de manejo visando a conservação da espécie no PNAS, PNSG e 
principalmente na zona de amortecimento. Observou-se a construção de uma pequena 
barragem em propriedade lindeira da gleba Sul do PNSG (ponto n° 40A) (Figura  3.2.8-
14B), junto a um campo turfoso onde se reproduzia esta espécie. Tal obra é extremamente 
prejudicial a ela, pois pode descaracterizar seu ambiente de ocorrência e inviabilizar sua 
permanência na área, principalmente tratando-se de um sítio reprodutivo. 
16 – caboclinho-de-barriga-preta Sporophila melanogaster, narcejão Gallinago undulata e 
caminheiro-grande Anthus nattereri. Espécies migratórias e ameaçadas de extinção, que 
habitam campos secos e campos turfosos do planalto, presentes na área principalmente nos 
meses de primavera e verão. Estas aves, ao que tudo indica, também se reproduzem nos 
campos secos e campos turfosos do PNAS e do PNSG, indicando mais uma vez a 
importância da sua conservação. Espécies migratórias que habitam ambientes florestais 
foram também registradas durante os trabalhos da AER, estas porém de ampla distribuição, 
entre elas o bem-te-vi-rajado Myiodynastes maculatus, a peitica Empidonomus varius, o 
capitão-castanho Attila phoenicurus e a juruviara Vireo chivi. Duas espécies de aves 
exóticas foram registradas durante a AER, o pardal Passer domesticus e a pomba-
doméstica Columba livia. Ambas ocorrem apenas no entorno de habitações humanas e 
aparentemente sua presença no PNAS e PNSG não acarreta ameaças imediatas às 
espécies ameaçadas de extinção, pois estas habitam, em sua grande maioria, ambientes 
distintos. 
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Figura 3.2.8-11: Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e 
entorno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Águia-cinzenta Harpyhaliaetus coronatus, pousada sobre uma araucária. 
B) Jacuguaçu Penelope obscura. 
C) Ninho do Papagaio-charão Amazona pretrei. 
D) Bacurau-tesoura-gigante Macropsalis creagra. 
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Figura 3.2.8-12: Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e 
entorno  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana, macho. 
B) Noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana, fêmea. 
C) Noivinha-de-rabo-preto Heteroxolmis dominicana, fêmea no ninho. 
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Figura 3.2.8-13: Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e 
entorno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dante Buzzetti© 2002 

Dante Buzzetti© 2002 

B 

A) Ninho do Junqueiro-de-bico-reto Limnornis rectirostris. 
B) Ninho e ovos do Pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus. 
C) Pássaro-preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus. 

Dante Buzzetti© 2002 
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Figura 3.2.8-14: Espécies de aves representativas na área do PNAS, do PNSG e 
entorno 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Campo turfoso com gramíneas altas. 
B) Campo turfoso arbustivo, com barragem ao fundo. 

A 
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d) CARACTERIZAÇÃO DA MASTOFAUNA14 
 
As formações gerais da Floresta Ombrófila Densa, e da Floresta Ombrófila Mista, ambientes 
nos quais desenvolve-se a maior parte das espécies da mastofauna do Sul do Brasil, estão 
pouco representadas em relação à porção destruída e alterada destes ambientes. As 
porções mais representativas da Floresta Ombrófila Densa e associações estão situadas no 
Leste dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acompanhando as encostas das 
Serras Geral e do Mar.  
Sendo assim, a área dos Parques de Aparados da Serra e Serra Geral são inequivocamente 
um centro de distribuição importante da fauna para todo este complexo ambiental das 
encostas das Serras. Individualmente, as várias Unidades de Conservação que compõem 
este complexo teriam pouco valor como reservatórios de diversidade a longo prazo, mas 
conectadas têm o potencial de garantir a sobrevivência das espécies mais exigentes, como 
o lobo-guará, o veado-campeiro, o puma e a jaguatirica. 
A preservação de mamíferos vulneráveis com hábitos florestais no Sul do Brasil, e em 
particular nas áreas de influência da Serra Geral, tem se dado em grande parte devido a 
dificuldade de acesso e ocupação humana na área, provocada pela acentudada declividade. 
Por exemplo, a presença do puma e outros carnívoros em Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul está relacionada com a declividade e estado de conservação dos remanescentes de 
vegetação nativa (Ihering, 1892; Mazzolli, 1993; Michalski & Hasenack, 2002). Ao Sul da 
área de abrangência da Serra Geral no Rio Grande do Sul, em direção à fronteira com o 
Uruguai, nota-se um declínio de riqueza de espécies de carnívoros, especialmente os de 
maior porte (Michalski & Hasenack, 2002).  
Outro grupo de hábitos florestais que revela declínio demográfico acentuado nas áreas mais 
austrais da Serra Geral são os herbívoros de maior porte. Ao Norte dos Parques Nacionais 
de Aparados e Serra Geral, ao Sul de Santa Catarina, há pelo menos uma população 
relativamente sadia de queixadas, que já não existe na área dos Parques, e onde os catetos 
são encontrados em maior abundância (Mazzolli, obs. pes.). Mais ao norte, no meio-Leste 
deste estado, encontram-se ainda exemplares de anta Tapirus terrestris, outra espécie 
extinta nos Parques e em grande parte dos estados catarinense e gaúcho (Mazzolli, obs. 
pes.). 
As espécies de hábitos campestres, por outro lado, encontram maior refúgio na Serra Geral 
do Rio Grande do Sul, que ainda abriga espécies que desapareceram da Serra Geral de 
Santa Catarina, como o lobo-guará e o veado-campeiro (Mazzolli, obs.pes.).  
Os Parques e entorno estão inseridos em situações climáticas, de ação antrópica, de 
densidade da ocupação humana e de formações vegetacionais que podem ser divididos em 
duas áreas básicas, delimitadas pela altitude, e que têm grande influência na distribuição 
das espécies da mastofauna, incluindo a região da Planície e começo das encostas e a 
região do planalto.  
A planície pode ser caracterizada por clima que favorece culturas anuais, com ação 
antrópica voltada para o cultivo de arroz e fumo, e formações florestais classificadas como 
pertencentes a Floresta Atlântica. É também a região mais densamente ocupada, onde o 
tamanho médio das propriedades é bem inferior ao do planalto.  
No planalto, as propriedades são maiores e voltadas para a criação pecuária. Isto faz com 
que esta região no entorno dos Parques mantenha uma fisionomia muito mais preservada 
do que as áreas de entorno situadas na planície.  
Este contraste pode ser observado na imagem de satélite. A área em verde claro mostrada 
na figura 3.2.8-15 mereceria atenção especial para atuar como corredor ecológico para 
muitas espécies da fauna. É a conexão florestal mais representativa entre os Parques e o 

                                                 
14 Responsável Técnico: Marcelo Mazzolli. Relatório Temático encontra-se em anexo. 



 

 

3-117
interior do Estado do Rio Grande do Sul. Parte da floresta no planalto é entremeada de 
campos, assim servindo de habitat e abrigo também para espécies campestres. 
Estas condições têm consequências bastante óbvias para a mastofauna. As manchas 
florestais remanescentes mais significativas da região da planície no entorno dos Parques 
estão isoladas, e portanto não há condições para que migrações ocorram. A consequência 
prática disto para o Plano de Manejo da mastofauna é que a conservação de áreas naturais 
do entorno dos Parques no planalto, por estarem mais íntegras e portanto oferecerem 
condições concretas para restabelecimento das comunidades animais, é prioritária em 
relação a preservação de áreas na planície. 
As informações primárias obtidas durante esta AER foram basicamente de natureza 
qualitativa em relação a estrutura ambiental e conectividade, e quantitativas para mamíferos 
de maior porte. Os mamíferos de porte médio e grande, neste caso excluindo os roedores e 
marsupiais, cujos hábitos foram pouco estudados na região (Vieira, 2000), geralmente 
utilizam mais de um ambiente, talvez como consequência de sua maior capacidade de 
locomoção e maior demanda de recursos. 
Mesmo espécies tidas como campestres, como a raposa-do-campo, o veado-campeiro e o 
lobo-guará utilizam também as áreas florestadas do planalto. Espécies de hábitos florestais 
como os gatos-do-mato L. tigrinus e L. wiedii certamente utilizam o campo para 
deslocamento e obtenção de recursos adicionais. 
São nos extremos ambientais, onde ocorrem apenas campo ou apenas florestas, 
ininterruptamente, que são observadas as adaptações das espécies para cada tipo de 
ambiente. Nos campos limpos do planalto nota-se principalmente a ocorrência da raposa-
do-campo e da lebre-européia. No interior das florestas, tanto da Ombrófila Densa quanto da 
Ombrófila Mista, habitam jaguatiricas e gatos-do-mato pintados, e espécies de hábitos 
arborícolas, como os quatis, primatas e o ouriço. 
Verifica-se uma  forte influência de fatores físicos e edáficos, como a declividade, o tipo de 
solo e a morfologia do relevo, na distribuição dos mamíferos que utilizam tocas para abrigo 
ou reprodução. 
Há indicações de que a declividade, a baixa profundidade e a permeabilidade dos solos no 
interior dos vales dos cânions, criam um ambiente menos propício para mamíferos que 
abrigam-se em tocas. Para averiguar esta hipótese procurou-se comparar o número de 
escavações (leia-se atividade) encontradas no interior dos vales com as do planalto e da 
planície, que apresentaram solos mais profundos. 
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Figura 3.2.8-15: Imagem de satélite evidenciando os remanescentes florestais com 
potencial para constituir-se em "Corredor" de Dispersão Faunística15  
 
 
 

 

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

Planícies e vales n total km x freqüência/km SD Pontos 
Corujão 2 1.4 1.5 10.0 1, 3 
Macuco 2 4.0 0.0 0.0 4, 5 
Estrada Praia Grande 4 2.2 2.8 0.3 6-9 
Escola agrícola 1 0.5 134.0 0.0 11 
Malacara (baixo vale) 2 3.0 0.0 0.0 10, 14 
Fortaleza 2 1.8 4.0 5.7 15, 17 
Itaimbezinho 5 5.1 4.7 6.5 18-20 
Faxinalzinho 2 1.8 14.2 8.2 22, 23 
Josafás (baixa encosta) 1 0.3 0.0 0.0 24 
Planalto      
Macuco 2 2.5 0.0 0.0 28, 44 
Fortaleza 2 1.4 0.0 0.0 29-31, 33 
Itaimbezinho 6 7.1 24.4 17.0 35-37, 42-43 
Faxinalzinho 5 6.3 2.6 3.6 38-41A 
Fonte : Mazzolli 2002a  

Os vales apresentaram números mais constante de escavações, ao passo que no planalto 
houve uma maior variação (Figura 3.2.8-16). Esta parece estar relacionada com o pisoteio 
do gado, como mostra a figura 3.2.8-17. O impacto no subosque pelo pisoteio, no Planalto, 
foi categorizado de 1 (maior impacto) a 4 (menor impacto) e relacionado com o número de 
escavações/km. A relação pode ser considerada significante (f=10, r2=0.62, p=0.02). 
Ausência de escavações não foram incluídas. A retirada do gado das áreas dos Parques de 
Aparados da Serra e Serra Geral pode significar um aumento na qualidade do ambiente 
para mamíferos escavadores na região do planalto. 
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Figura 3.2.8-16: Comparação entre Abundância de eEscavações/km entre Cânions 
(x=9.4, n=8, SD=4.8) e Planalto (x=19.2, n=10, SD=17.2) (com base em Mazzolli, 2002a) 
 

 
 

Figura 3.2.8-17: Relação do impacto no subosque pelo pisoteio, no Planalto, com o 
Número de Escavações/km. A Relação pode ser considerada significante (f=10, 
r2=0.62, p=0.02). Ausência de escavações não foram incluídas (com base em Mazzolli, 
2002a) 

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

  
Planícies e vales n total km x freqüência/km SD Pontos 

Corujão 4 3.4 1.3 1.5 1-3 
Macuco 2 4.0 0.2 0.3 4-5 
Estrada Praia Grande 4 2.2 0.9 1.1 6-9 
Escola agrícola 1 0.5 2.0 0.0 11 
Malacara (baixo vale) 3 4.5 0.7 1.1 10,14 
Fortaleza 3 2.7 2.3 0.2 15, 17, 17A 
Itaimbezinho 5 5.1 3.7 2.8 18-20 
Faxinalzinho 4 1.8 3.2 1.5 22-23 
Josafás (baixa encosta) 1 0.3 3.3 0.0 24 
      
Planalto      
Macuco 2 2.5 1.66 0.47 28, 44 
Fortaleza 2 1.4 4.50 0.71 29-33 
Itaimbezinho 6 7.1 2.03 0.69 35-37, 42-43 
Faxinalzinho 5 6.3 2.44 1.51 38-41A 
Fonte: Mazzolli 2002a  
Total de unidades amostrais (trilhas) (n), média da riqueza por quilômetro (x), e desvio padrão (SD). O número 
total de unidades amostrais é 45, e em 17% (n=8) delas não apresentaram qualquer registro 
 

A provável ausência de distúrbios antrópicos e do pisoteio, a permeabilidade do solo, e 
possivelmente a menor diversidade de predadores naturais, em um fragmento isolado 
(Ponto 11) da planície quaternária, permitiu que ali o número de escavações atingisse 
134/km, ou seja, nove vezes superior ao máximo encontrado nos vales e três vezes ao 
máximo encontrado no planalto. Neste último, a maior freqüência de tocas foi observado no 
Ponto 42, no ‘corredor’ do cânion Itaimbezinho. 
Devido a menor declividade e solo mais profundo, os vales mais amplos, e  os trechos mais 
amplos de vales estreitos encontrados na zona de contato com a planície, possivelmente 
ofereçam um ambiente mais adequado aos mamíferos que habitam tocas. Note-se que os 
vales mais amplos, como o Faxinalzinho e o Itaimbezinho, resultaram em taxas de 
escavações mais altas que em outros. Há indícios preliminares que a lontra também pode 
ser afetada por este tipo de zonação topográfica. Todos os vestígios delas nos vales dos 
cânions foram encontrados justamente nas zonas mais baixas. No entanto, estas zonas são 
também as que estão nos limites dos Parques e, como consequência, à mercê de forte 
atividade antrópica. Além disso, nos cânions ao Norte das unidades de conservação, o limite 
dos Parques passa pelos vales antes do contato com zonas próximas a  planície, as quais 
possuem declividade mais suave e solo mais profundo. 
No anexo 12, encontram-se as listas descritivas das espécies registradas através de dados 
primários e secundários. 
 
d1) Caracterização da mastofauna associada às fisionomias vegetais e ambientes 
ocorrentes nos PNAS, PNSG e entorno 
 
Floresta Ombrófila Densa (fod) 
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas  (fodt)  
Nesta formação foi encontrada apenas uma mancha de floresta significativa para os 
mamíferos, no ponto 11 e proximidades. Apesar de estar em condições relativamente boas 
como ambiente, a sua incorporação ao sistema do Parque demandaria uma reflexão mais 
aprofundada. O local está atualmente isolado de ambientes contínuos de floresta e a sua 
eventual conexão, para beneficiar as espécies isoladas, poderia se reverter de benéfica para 
maléfica, considerando-se que o local pode se tornar um sumidouro das espécies que 
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habitam as encostas. Ao final do corredor as espécies da encosta estariam encontrando 
uma península, e não um outro ambiente contínuo. Além disso o próprio corredor teria uma 
interface muito grande com locais já demasiadamente antropizados, expondo as espécies 
circulantes a pressões antrópicas. Entre as espécies registradas durante a AER que habitam 
esta região estão o tatu Dasypus novemcinctus e/ou Euphractus sexcinctus, o macaco-
prego Cebus apella, o gato-do-mato pequeno Leopardus sp. ou H. yaguarondi, o quati N. 
nasua, o mão-pelada Procyon cancrivorus e o graxaim Cerdocyon thous. 
Floresta Ombrófila Densa Montana e Sub-montana (fodm e fods) 
Esta vegetação está localizada basicamente nos vales e encostas dos cânions. Os vales 
mais amplos seriam os locais mais produtivos para a mastofauna, em razão do maior 
acúmulo de matéria orgânica e produtividade primária. Estas condições são propícias a um 
melhor desenvolvimento da mastofauna, que necessita de abrigos na forma de tocas, como 
a lontra e os tatus (Mazzolli, 2002). Estes vales amplos são também os que estão mais 
próximos à borda dos Parques, à planície litorânea e, por isso, mais sujeitos à ação 
antrópica. Entre as espécies que habitam estas regiões florestadas encontram-se: tatu D. 
novemcinctus, cutia Dasyprocta azarae, macaco-prego C. apella, bugio A. fusca, puma P. 
concolor, jaguatirica L. pardalis, gato-do-mato-pequeno L. tigrinus, gato maracajá L. wiedii, 
jaguarundi H. yaguarondi, quati N. nasua, veado-virá M. gouazoubira, veado bororó M. nana, 
lontra L. longicaudis, furão Galictis cuja e cateto P. tajacu. 
Vieira (2000) vem conduzindo estudos de populações de pequenos mamíferos no Parque 
Nacional de Aparados da Serra. Até aquela data havia registrado as espécies rato-do-mato 
Oligoryzomys nigripes, rato-da-floresta-atlântica Delomys dorsalis, ratos-do-chão Akodon 
azarae e Akodon montensis, e Akodon paranaensis para a Floresta Ombrófila Densa 
Montana e Sub-montana. 
Na encosta, o afloramento rochoso é bastante evidente, e isto se reflete na ausência de 
tocas e atividades de revolvimento do solo por parte dos mamíferos, exceto em pequenos 
‘oásis’ de matéria orgânica acumulada aonde a encosta forma platôs. No entanto este tipo 
de platô diminui na medida que o vale se aproxima do vértice dos cânions. 
Floresta Ombrófila Mista, campo, e ‘capões’ (fom e cs) 
Estas formações são observadas no planalto. Geralmente a inclinação dos terrenos não é 
tão acentuada como aquela observada na Floresta Ombrófila Densa Montana, propiciando 
um ambiente adequado para o estabelecimento de abrigos de mamíferos de pequeno e 
médio porte em áreas florestadas. Em razão disto, também são encontradas mais evidência 
de predadores como a jaguatirica e o puma. 
Os capões podem ser definidos como manchas de floresta cercada de campos. Sob o 
aspecto de sua funcionalidade para a mastofauna  assumindo um papel bastante importante 
para deslocamento e abrigo da fauna longe das matas contínuas. Mamíferos ameaçados 
essencialmente campestres, como o veado-campeiro e o lobo-guará, abrigam-se nos 
capões de floresta, utilizando-os também para deslocar-se com segurança no campo. 
Próximo ao banhado grande, no Itaimbezinho, um veado-campeiro fugiu ao avistar o 
pesquisador, buscando refúgio no capão de floresta mais próximo. O mesmo se deu no 
Fortaleza, desta vez com uma espécie de veado que não pode ser identificada. Pegadas de 
gatos-do-mato e tatus foram observadas entre dois capões de campo, revelando a 
existência deste tipo de deslocamento também para espécies que não são essencialmente 
campestres. 
Foram obtidas evidências de que os capões também sejam importantes para o 
deslocamento de mamíferos de maior porte, como o puma. Nos pontos 50 e 51, ligeiramente 
avançados no campo e sem ‘trampolins’  de capões em direção às matas mais contínuas, 
há criações de ovelhas que nunca foram atacadas por este predador — algo que pode ser 
considerado inusitado tendo em vista a frequência com que a predação a estes animais 
ocorre em outros locais mais próximos a cursos de florestas. Entretanto estas evidências de 
que o deslocamento de pumas está limitado pela falta de capões são pontuais, e 
demandariam uma investigação um pouco mais extensa para determinar se de fato é um 
padrão que se repete.  
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No planalto, além das espécies supra-citadas, ocorrem: tatu-galinha D. novemcinctus, cutia 
Dasyprocta azarae, macaco-prego C. apella, bugio A. fusca, puma P. concolor, jaguatirica L. 
pardalis, gato-do-mato-pequeno L. tigrinus, gato maracajá L. wiedii, jaguarundi H. 
yaguarondi, quati N. nasua, veado-virá M. gouazoubira, veado bororó M. nana, veado-
mateiro M. americana, lontra L. longicaudis, capivara Hydrochaeris hydrochaeris, lebre-
européia Lepus capensis, furão Galictis cuja, raposa-do-campo Pseudalopex gymnocercus, 
e zorrilho Conepatus chinga. 
Adicionalmente, o IBAMA (1984) catalogou para a região o tatu-mulita Dasypus hibridus, e 
espécies ameaçadas, como o veado-campeiro, o veado-bororó, o lobo-guará e o puma.  
A Fundação Zoobotânica (1994) registrou várias espécies próximas ao Parque de Aparados 
da Serra, na área da empresa Celulose Cambará, entre elas: gambá-de-orelhas-brancas 
Didelphis albiventris, morcego-fruteiro Sturnira lilium, morcego-grisalho Lasiurus cinereus, 
tatu-mulita Dasypus septemcinctus, tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla, tatu-peba 
Euphractus sexcinctus, paca Cuniculus paca, preá Cavia aperea, ouriço-cacheiro Coendu 
villosus, e Irara Eira barbara.  
Vieira (2000) registrou as espécies de ratos-do-chão Akodon azarae, do rato-do-mato 
Oxymicterus sp., Scapteromys tumidus, Holochilus cf. brasiliensis, e da catita Monodelphis 
sorex apenas no campo. As espécies de rato-do-arrozal Oryzomys intermedius e Oryzomys 
ratticeps, e rato-comum Rattus rattus, foram capturadas apenas na Floresta Ombrófila Mista. 
As espécies de rato-do-chão Akodon azarae e Akodon montensis, Akodon paranaensis, 
rato-do-mato Oligoryzomis nigripes e rato-da-floresta-atlântica Delomys dorsalis, foram 
capturadas tanto na Floresta Ombrófila Mista quanto no campo. O rato-do-mato 
Oligoryzomys flavences foi capturado apenas no campo, próximo a capões. 

 

d2) Táxons da mastofauna de interesse para a conservação16 
Os táxons considerados neste ítem foram aqueles cujas populações ocorrem em baixo 
número na região dos Parques, seja pela reduzida ou nenhuma evidência de sua presença, 
direta ou de fontes secundárias - como bugio, jaguatirica, gato-do-mato-grande, gato-
palheiro,  lobo-guará, e veado-bororó - seja por terem grande demanda de território e 
recursos, como o puma (Anderson, 1983). 
d2.1) Espécies vulneráveis, ameaçadas de extinção ou indicadoras  
O status de vulnerabilidade de cada espécie analisada está listado na tabela 3.2.8-3. 

                                                 
16 Responsável Técnico: Marcelo Mazzolli. Relatório Temático encontra-se em anexo. 



 

 

3-124
 
Tabela 3.2.8-3: Classificação das espécies citadas quanto a sua vulnerabilidade, de 
acordo com o IBAMA através das portarias n° 1.522 e 45-n, a união mundial para 
conservação da natureza (iucn), e do decreto n° 41.672, do estado do Rio Grande do 
Sul (MARQUES ET ALII, 2002) 
  

Táxon Nome vernacular RS1 IBAMA2 IUCN3 
Carnívora     
Chrysocyon brachyurus lobo-guará CR AM LR/nt 
Herpailurus yaguarondi jaguarundi VUL — — 
Leopardus pardalis jaguatirica VUL AM — 
Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno VUL AM LR/nt 
Leopardus wiedii gato-maracajá VUL AM — 
Lontra longicaudis lontra VUL AM — 
Nasua nasua quati VUL — — 
Oncifelis colocolo gato-palheiro PER AM — 
Oncifelis geoffroy gato-do-mato-grande VUL AM — 
Panthera onca onça-pintada, jaguar CR AM LR/nt 
Puma concolor puma, onça-parda PER AM — 
Primates     
Alouatta fusca bugio — AM — 
Cebus apella macaco-prego — — — 
Rodentia     
Cuniculus paca paca PER — — 
Dasyprocta azarae cutia VUL — — 
Perissodactyla     
Tapirus terrestris anta CR — — 
Artiodactyla     
Mazama americana veado-pardo PER — DD 
Mazama gouazoubira veado-virá VUL — DD 
Mazama nana veado-bororó CR — LR/nt 
O. bezoarticus celer veado-branco, campeiro CR AM VUL 
Tayassu pecari queixada CR — — 
Tayassu tajacu cateto, tatete PER — — 
 
1. Marques et alii (2002) – VUL (vulnerável), PER (em perigo de extinção), CR (criticamente em perigo de extinção). 
2. Ibama – AM (ameaçado de extinção) 
3. Hilton-Taylor, C. (2000) – LR (baixo risco) – quando não satisfaz nenhum dos critérios de ameaçado: em perigo, em perigo, ou 

vulnerável; nt (quase vulnerável) – subcategoria de LR.; DD (faltam informações); VUL (vulnerável) – primeira categoria do   ‘ 
ameaçado’, possibilidade de extinção em médio prazo. 

 
 

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

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

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

•  Cachoeira do Sul 30° 02' S, 52° 53 W (Oliveira, 1995) UTM SA69 318400 6676015. 
5 - Jaguatirica Leopardus pardalis 
A jaguatirica é um felino que pode ser facilmente reconhecido por pegadas. Como o padrão 
pintado-estriado da pelagem revela, é um animal que habita preferencialmente os locais 
florestados. Foi registrada ocorrendo em frequências ligeiramente superiores ao puma em 
outras regiões do Sul do Brasil (Mazzolli, obs. pes.). Nesta AER foi registrada por pegadas 
somente em duas ocasiões, possivelmente devido ao solo pouco permeável das estradas 
percorridas nas transecções, onde rastros de animais de baixo peso passam 
desapercebidos ou não imprimem. 
6 - Puma Puma concolor 
O puma é, entre os mamíferos que habitam os Parques de Aparados da Serra e Serra 
Geral, o que ocupa a maior área de vida, devido ao seu porte e hábito alimentar. Em razão 
disto, sua distribuição tem sido drasticamente reduzida no Sul do Brasil, recolhendo-se 
quase que exclusivamente para regiões mais preservadas das montanhas e encostas 
(Ihering, 1892; Mazzolli, 1993). A área de vida ocupada por fêmeas de puma em ambientes 
com alta densidade de presas é de até aproximadamente 10.000 ha (Cullen Jr, com. pes.; 
Mazzolli, 2000), o que não parece ser o caso nos Parques. Nos cânions, a alta declividade e 
solo pedregoso são responsáveis pela aparente baixa produtividade de presas, com poucas 
tocas refletindo pouca atividade e presença de mamíferos de médio porte (tatus, pacas, 
cutias), somadas à ausência de vestígios de mamíferos de maior porte (cateto, veados, 
capivara, e anta).  
Na maior parte do planalto a baixa freqüência de tocas de mamíferos parece estar 
relacionada com o pisoteio do gado, conseqüente compactação do solo e declínio da 
diversidade no subosque. Aliado a este panorama do planalto, há evidências de uma baixa 
freqüência de espécies silvestres de maior porte, importantes na dieta alimentar do puma, 
como o cateto e o veado-mateiro, e ausência do queixada e da anta. O rebanho bovino 
poderia estar substituindo esta provável baixa produtividade de presas silvestres,  já que é 
comum em todas as áreas dos Parques e representa uma enorme biomassa no planalto, 
mas certamente o uso deste recurso é esporádico. Os rancheiros do Faxinalzinho declaram 
que nem sempre é possível recolher fêmeas na época de nascimento dos bezerros, e que 
algumas  retornam às proximidades da sede sem suas crias. No entanto, não é possível 
vincular estes eventos a predação por pumas, já que nem mesmo os próprios rancheiros 
encontram evidências de que o puma seja responsável pelo desaparecimento das crias. No 
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mesmo local, no entanto, afirmam que dois potros foram abatidos no prazo de menos de um 
ano.  
Existem também evidências de predação a rebanhos de menor porte, nas imediações dos 
Parques (Santos, 2001; Mazzolli et alii, 1997, 2002a). A freqüência relativamente alta de 
vestígios deste felino em estradas pouco utilizadas se dá mais pelo seu costume de usá-las 
com freqüência para transitar, por seu peso (a pegada imprime bem) e por deslocar-se por 
áreas relativamente extensas em curtos períodos, do que pela sua abundância na área. 
Uma pessoa pouco preparada pode facilmente traduzir equivocadamente estes vestígios 
como alta densidade de animais. 
A freqüência de registros de pegadas de puma na área dos Parques foi de 0.03 vestígios 
por quilômetro. A título de comparação, foram obtidas freqüências de 0.07 registros por 
quilômetro em uma área mista de plantio de Pinus spp. e floresta nativa no Paraná, onde os 
pumas foram registrados principalmente aos pares. Considerando os pares de pegadas 
como eventos únicos a fim de facilitar a comparação, e considerando que pares são 
transitórios, a freqüência do Paraná seria de 0.05 por quilômetro. 
Na segunda parte da AER foram obtidas informações sobre ataques a rebanhos em 
diferentes pontos. 
Apesar da grande capacidade da espécie para deslocamento e conseqüente recolonização 
de novas áreas, o trânsito do puma pode estar sendo afetado no Sul do Brasil pela 
fragmentação de ambientes e pelo abate do felino em fazendas de criação agropecuária. 
Mazzolli & Ryan (1997) encontraram diferenças significativas no tamanho de crânios das 
populações do Sul e Sudeste do Brasil, que distam apenas 500 km entre si, indicando que 
as taxas de imigração são baixas o suficiente para permitir que características peculiares 
desenvolvam-se independentemente nas duas populações. 
Pumas têm sido abatidos no planalto ao sul, nas localidades de Tainhas e Josafás (Mazzolli 
et alii, 1997, 2002a), a Oeste e a Norte (Santos, 2001), no entorno dos Parques. A Leste sua 
distribuição termina ao pé das enconstas florestadas, já que a planície quaternária não lhe 
oferece ambiente. Abates também foram registrados no planalto ao Norte além do entorno 
imediato dos Parques, em Jaquirana, Bom Jesus (Mazzolli et alii, 1997, 2002a) e São José 
dos Ausentes (Mazzolli, obs. pes.). Estas baixas ilustram os empecilhos à viabilidade da 
população de pumas na área, cujos canais de deslocamento são interrompidos pela caça 
em fazendas pecuárias. 
 
7 - Lobo-guará Chrysocyon brachyurus 
As evidências secundárias da presença de lobo-guará dentro dos limites do Parque são 
escassas, talvez insuficientes para afirmar de forma incontestável que a espécie ocorra no 
local. Se, no entanto, estas evidências forem consideradas suficientes, a espécie deve 
ocorrer em densidades baixíssimas, inferiores àquelas de outras ameaçadas e de maior 
porte, como o puma e o veado-campeiro. Uma prova disto foi o registro em várias partes dos 
Parques da ocorrência destas duas espécies nesta AER, por entrevista e por vestígios.  
O lobo-guará, no entanto, não foi registrado de forma alguma, exceto por entrevistas na 
localidade de Potreiro Velho, na Fazenda Ritter, e em Tainhas, na Fazenda da Unidos S.A, 
no entorno Sul das Unidades de Conservação. A confirmação da ocorrência de uma 
população justificaria um esforço para facilitar o repovoamento dos Parques a partir dali. 
As porções do entorno ao Norte e norOeste dos Parques são locais que deveriam ser 
investigados para a existência de lobos,  já que foram registrados inequivocamente por 
Mazzolli & Da-Ré (1988) para a área de Bom Jesus. Da mesma forma que ao sul, seria 
justificado o esforço de procurar recolonizar os Parques com possíveis imigrantes do norte. 
 
8 - Veado-bororó Mazama nana 
Considerado criticamente ameaçado no Rio Grande do Sul, foi registrado em apenas três 
pontos da AER, todos por entrevistas. Têm hábitos basicamente florestais (Duarte, 1997), 



 

 

3-127
daí a dificuldade de estimar adequadamente o seu número populacional. Além disso, é uma 
espécie de tamanho pequeno e por isso pode passar desapercebido em transecções 
visuais. 
 
9 - Veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus 
Na primeira fase desta AER (Mazzolli, 2002a), a freqüência do veado-campeiro, estimada 
com base na taxa de encontro de rastros em um total de 12.9 km transeccionados, foi de 
0.16 por quilômetro linear, bem distribuídos por toda a extensão dos Parques. Esta 
abordagem foi considerada com cautela tendo em vista haver a possibilidade de confundir 
rastros de Mazama americana e O. bezoarticus devido ao tamanho semelhante.  
Na segunda fase da AER, portanto, foi empregada uma segunda abordagem para controle e 
calibragem das estimativas feitas na primeira fase, que consistiu em percorrer 36 km de 
transecções buscando visualizar veados-campeiros. O resultado foi uma visualização e uma 
densidade estimada de 0.2 animais por km2, considerando que a visibilidade foi reduzida 
nos campos para (presumidamente) 150 metros, devido a ondulações e a presença de 
capões de floresta. 
As estimativas, usando métodos diferentes, resultaram muito próximas, acenando para a 
possibilidade de que as observações são consistentes. Apesar do pequeno esforço amostral 
nas duas abordagens e da possibilidade de erros na amostragem, estes resultados 
merecem ser considerados para o propósito do Plano de Manejo.  
Outro tipo de controle que pode corroborar as estimativas, ainda que vagamente devido ao 
baixo número amostral, diz respeito a entrevistas com antigos moradores das imediações 
dos Parques, os quais relatam que no passado estes cervídeos eram comuns, podendo 
ainda ser visualizados nos campos com mais freqüência.   
Uma compilação de oito estudos de densidades de veado-campeiro, por Merino et alii 
(1997) resultou em uma variação de 0.33 a 2 indivíduos por km2 (x=0.9, SD=0.45). A 
densidade dos veados-campeiros, de 0.16 a 0.2 por km2, pode ser considerada baixa. Estas 
informações, associadas a informações de entrevistas, sugerem um panorama no qual a 
população tem sofrido um processo histórico de declínio.  
Para consolidar estas informações, a flutuação em torno da densidade presumida de 
veados-campeiros dos Parques foi simulada usando o aplicativo Vortex (Lacy, 1993). A área 
total de ambientes adequados para o veado-campeiro dentro dos limites dos Parques foi 
calculada em 108 km2 (Figura  3.2.8-4). De acordo com esta densidade presumida e com 
base nas transecções, a população dos Parques deve variar entre 17 e 22 animais. 
No entanto, para gerar simulações de viabilidade são necessárias informações de 
produtividade e sobrevivência por faixa etária. Os únicos dados que foram encontrados na 
literatura sobre taxas de sobrevivência de veados-campeiros são incompletos para o 
primeiro ano de vida (Leeuwenberg, 1995). Nos demais anos, a população foi explorada a 
ponto de comprometer sua viabilidade a curto prazo, e portanto imprópria para servir como 
modelo.  
Portanto, a informação da sobrevivência de veados para o primeiro ano de vida utilizada 
para a simulação (de 70%) foi extraída da tabela de vida em Jensen (1996). Apesar de ser 
de uma população de veados da espécie Odocoileus virginianus  e sofrer efeitos da caça 
que notoriamente interferem no crescimento populacional, estes efeitos não inviabilizariam a 
sobrevivência da população, pelo menos a curto prazo. O parâmetro taxa de sobrevivência 
para adultos utilizado na simulação foi de 90%, exageradamente alta se comparada com a 
tabela de vida em Jensen (1996), que foi em média de 51%, e mais alta ainda se comparada 
com a de Leeuwenberg (1995). 
Ainda assim, a estimativa de sobrevivência da população local foi de apenas 40 anos. 
Utilizando taxas de sobrevivência de 80%, com 20% de variação ambiental, a viabilidade da 
população cai para 20 anos. Entretanto o modelo não incorpora qualquer tipo de migração - 
a possibilidade de imigrantes auxiliaria a sobrevivência, e esta é uma expectativa que não 
deve ser alimentada. Com base na rápida inspeção que foi feita na área do entorno além do 
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entorno imediato, presume-se que a taxa de imigração seja baixa, talvez insuficiente para 
deter uma tendência de declínio populacional. 
Os parâmetros utilizados para gerar a projeção da viabilidade e o gráfico de projeção podem 
ser observados na figura 3.2.8-18.  
 
Figura 3.2.8-18: Gráfico da variação populacional média de Veado-campeiro nos 
Parques Nacionais de Serra Geral e Aparados da Serra projetada pelo aplicativo 
Vertes com base nas estimativas populacionais da AER (Mazzolli, 2002b) 
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Os resultados demonstraram que apesar da significativa interferência humana sobre os 
ambientes naturais, acarretando alterações de ordem estrutural e funcional, conservam-se 
características peculiares e de suma importância para a manutenção destes ambientes, com 
extensões significativas de áreas sem ou quase nenhuma modificação por ações antrópicas.  
Estes aspectos de conservação são verificados nos relitos de Floresta Ombrófila Densa de 
caráter primário encontradas nas porções mais profundas e íngremes dos cânions, os quais 
possivelmente devem abrigar significativo número de espécies da flora e da fauna. Fato este 
que pode ser estendido para as áreas com Vegetação Rupícola, formação vegetacional 
extremamente adaptada às condições edáficas dos paredões e que concentra certa 
quantidade de espécies endêmicas, que sofrem muito pouco ou quase nenhum impacto 
dada a sua inacessibilidade.  
Em relação à formação Alto-montana da Floresta Ombrófila Mista, os remanescentes com 
alto grau de conservação estão muito pouco representados, devido ao intenso uso do 
Planalto dos Campos Gerais que remontam dos períodos de colonização do estado do Rio 
Grande do Sul.  Apesar dos inúmeros fragmentos intensamente explorados pela extração 
madeireira e pela pecuária, observam-se alguns núcleos bem representativos como é o 
caso das florestas nas bordas do cânion Itaimbezinho e das florestas da Reserva da 
Cambará Celulose, configurando-se num extenso e significativo corredor florestal em 
direção ao rio das Antas e deste para o Oeste do Planalto dos Campos Gerais. Entretanto, 
estas florestas encontram-se praticamente desprovidas de indivíduos de grande porte do 
pinheiro-brasileiro Araucaria angustifolia, representados por muitos indivíduos de pequeno e 
médio porte, assim como outras espécies de interesse madeireiro características destas 
florestas, como é o caso do guaperê Lamanonia speciosa e da imbuia Ocotea porosa, esta 
muito rara na região.  
Deve-se incluir entre os ambientes naturais bem conservados e representativos, 
encontrados no interior dos PNs e entorno, os Campos Turfosos, os quais, apesar da 
intensa utilização dos Campos Secos e Campos Rupestres, não demonstram evidentes 
impactos. Por se constituírem sobre um substrato aquoso muito denso formado por 
Sphagnum spp., o gado parece evitar estas áreas sob risco de atolamento. A queimada dos 
campos também parece não afetar de forma significativa estas formações, extinguindo-se 
nas margens úmidas destas.  
Na Serra Geral, apesar da intensa fragmentação das áreas florestais pelos cultivos de 
banana, pastagens e silviculturas, os remanescentes secundários apresentam importantes 
áreas em estádios avançados. No entanto, a exploração madeireira desenfreada que 
ocorreu até meados de 1960 reduziu drasticamente a quantidade de indivíduos arbóreos de 
grande porte, pertencentes às espécies de interesse pela qualidade da madeira, como é o 
caso da peroba Aspidosperma olivaceum, da canela-preta Ocotea catharinensis, do cedro 
Cedrela fissilis, da canjerana Cabralea canjerana e de outras espécies de Lauraceae e 
Myrtaceae, principalmente.  
Outro aspecto de relevância a ser considerado é a falta quase completa das espécies de 
Orchidaceae de maior porte, representadas especialmente por Laelia purpurata e Cattleya 
intermedia. A intensa procura por estas espécies para ornamento de jardins particulares e 
revenda em floriculturas levou à sua diminuição populacional, sendo muito difícil atualmente 
encontrá-las nos ambientes florestais.  
Destacam-se ainda as expressivas populações do palmito-jussara Euterpe edulis, que 
outrora também sofreram com a exploração desenfreada, sendo observadas diversas áreas 
com boa regeneração desta espécie e outras com populações que parecem não terem sido 
exploradas, representadas por indivíduos de todas as faixas etárias.  
Do ponto de vista da Anurofauna, foram consideradas como de ocorrência certa para os 
Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, 53 espécies de anfíbios anuros 
divididos em 4 famílias, sendo que, como resultado do esforço em campo por ocasião da 
AER, foram comprovadas a ocorrência de 37 espécies de anfíbios anuros, tendo sido 
coletadas e fotografadas 29 delas. As demais foram registros auditivos. Conforme está 
apresentado na tabela H1 (Anexo 10). A ausência de estudos de longo prazo não permite 
que se estime a suficiência dos PNAS e PNSG para a manutenção de populações de 
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anfíbios, nem tão pouco, o real número de espécies de anfíbios que ocorrem nestes 
parques. 
Em relação a Avifauna a metodologia utilizada permitiu uma boa caracterização dos PNAS e 
PNSG, obtendo-se resultados bastante satisfatórios. Embora alguns pontos tenham ficado 
sub-amostrados, em razão da amostragem em horário de pouca atividade das aves ou do 
curto período de permanência, o número de espécies registradas é bastante expressivo, 
possibilitando estabelecer com segurança e embasamento alguns padrões de distribuição 
das aves no PNAS e PNSG. Estes dados mostram ainda a significância e importância 
destas UC’s para a conservação de aves no Sul do Brasil, pois nelas estão presentes aves 
associadas às formações vegetais da região geomorfológica da Planície Costeira, da região 
geomorfológica do Planalto das Araucárias e do ecótono formado por ambas. Cabe ainda 
ressaltar que o número de espécies ameaçadas de extinção citadas para o PNAS e PNSG é 
bastante expressivo, atingindo a marca de 56, se considerarmos a Lista de Espécies 
Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul (Marques et alii, 2002) e a Lista de Espécies 
Ameaçadas de Extinção do IBAMA (Bernardes et alii, 1990).  
A ausência de registros durante os trabalhos de campo da AER, de algumas destas 
espécies ameaçadas de extinção, citadas em referências bibliográficas para a região, indica 
que provavelmente suas populações no PNAS e PNSG sejam bastante reduzidas e que há 
necessidade de maiores investigações no sentido de determinar o “status” local destas 
espécies. Entre elas pode-se citar a jacutinga Pipile jacutinga, o papagaio-de-peito-roxo 
Amazona vinacea, o gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus, o araçari-banana Baillonius 
bailloni, o araçaripoca Selenidera maculirostris, e o pica-pau-rei Campephilus robustus. 
Entre as espécies ameaçadas de extinção, e que foram registradas durante a AER, a 
maioria parece contar com recursos suficientes para sua sobrevivência e perpetuação nas 
áreas do PNAS e PNSG, o que garantiria sua conservação na área a médio e longo prazo. 
No entanto, são necessárias pesquisas aprofundadas sobre a biologia destas espécies, a 
fim de determinar seus hábitos e suas reais necessidades na região. Estes estudos devem 
contemplar as áreas de entorno e zona de amortecimento, com o intuito de verificar 
eventuais movimentações ou pequenos deslocamentos sazonais das espécies, em razão, 
por exemplo, da busca de recursos alimentares. 
Em termos gerais, a área do PNAS situada no planalto aparenta estar em bom estado de 
conservação, indicado pela presença de espécies ecologicamente exigentes, como o 
papagaio-charão Amazona pretrei, o gavião-pato Spizastur melanoleucos e a águia- 
cinzenta Harpyhaliaetus coronatus.  
Em relação aos mamíferos, alguns ajustes metodológicos foram necessários de forma a se 
elaborar um quadro comparativo entre os sítios investigados. Como exposto em Mazzolli 
(2000a), na AER o tempo de campo é inadequado para o emprego de técnicas que 
permitam a avaliação completa e comparativa da diversidade e abundância entre todas as 
diferentes áreas dos Parques utilizando os modelos convencionais de estudo de mamíferos, 
portanto não será possível determinar relações de causa e efeito.  
A abordagem empregada neste relatório, portanto, foi a de levantamento de hipóteses, a 
partir das amostragens de espécies indicadoras, e do levantamento de estudos prévios na 
área de estudo. Entrevistas foram empregadas como ferramentas coadjuvantes no processo 
de levantamento de informações. As espécies ou grupo de espécies escolhidas como 
indicadores para este levantamento são aquelas das quais obteve-se maior quantidade de 
vestígios para análise. 
Não é possível comparar a composição das comunidades de mamíferos entre os sítios 
pelos motivos descritos acima por resultar em uma avaliação tendenciosa e cientificamente 
inaceitável. Apesar de não ser possível comparar a riqueza de espécies com todos os 
dados, conduziu-se uma comparação de riqueza de espécies entre os sítios através de uma 
taxa de diversidade por quilômetro, baseada na identificação de fezes. Não obstante a 
tentativa de gerar um índice comparativo de riqueza, os resultados foram de pouca utilidade 
devido à baixa amplitude de variação entres os sítios. 
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Empregou-se a comparação da taxa de escavações por quilômetro como um índice 
adicional de atividade e abundância de mamíferos. 
Taxas de encontro de pegadas por quilômetro foram utilizadas para comparar abundância 
de puma e veado-campeiro entre os sítios. O cálculo de riqueza de espécies com base em 
pegadas não foi possível devido a diferenças de permeabilidade do solo entre os sítios. 
Novamente, o esforço não foi suficiente para obter-se índices estatisticamente relevantes, 
ou seja, que provém preferências e tendências e não sejam resultados meramente casuais. 
As metodologias e testes empregados estão detalhados em Mazzolli (2000a). 
Ainda que individualmente as metodologias quantitativas sejam insuficientes para uma 
avaliação ambiental adequada, somando-se estas metodologias e aliando-as com a 
metodologia qualitativa, é possível construir um panorama, ainda que incompleto, da 
situação dos ambientes para a mastofauna em cada sítio, conforme pode ser visto no anexo 
12. O conhecimento sobre as necessidades ecológicas dos mamíferos registrados durante a 
AER, resultou na conceituação comparada dos diversos pontos de acordo com sua 
capacidade de suporte (biomassa total de mamíferos de uma área) presumível para as 
espécies de mamíferos que habitam as Unidades de Conservação. 
Nos vales dos cânions, os ambientes melhor conceituados foram aqueles próximos aos 
vértices, que são também os pontos mais distantes das áreas antropizadas dos limites ao 
Leste dos Parques. Apesar da capacidade de suporte nas encostas próximas ao vértice ser 
reduzida devido à declividade e solo raso, o ecossistema ali encontra-se no seu clímax ou 
mais próximo dele do que nas áreas mais baixas. Além disso, aparentemente há uma 
tendência de trânsito maior de algumas espécies pouco abundantes que buscam áreas 
menos antropizadas e mais próximas aos recursos do planalto, como no caso do bugio 
Alouatta fusca, da jaguatirica Leopardus pardalis, e do puma Puma concolor. 
No entanto esta generalização não se aplica a todas as espécies. Para as que têm 
preferências por ambientes aquáticos, como a lontra Lontra longicaudis , os locais mais 
favoráveis, na região dos vales são os mais próximos aos limites Leste dos Parques. De 
fato, esforços amostrais semelhantes empregados à montante e à jusante revelaram 
presença desta espécie apenas à jusante. Ali há maior volume de água e menor declividade 
do terreno, criando condições para o desenvolvimento de espécies das quais se alimenta. 
Nos terrenos mais baixos há também um solo mais profundo, permitindo a construção de 
tocas com maior facilidade. 
No planalto as áreas melhor conceituadas foram em geral as mais próximas dos penhascos. 
O “corredor” é uma exceção a esta generalização. Há também uma tendência de situações 
melhores a partir do desfiladeiro do Itaimbezinho em direção ao Sul, talvez em razão da 
menor altitude em relação ao setor Norte, proporcionando o desenvolvimento de uma 
cobertura vegetal de estrutura mais complexa. 
Com relação a mastofauna, existe uma série de ações que precisam ser desenvolvidas para 
a melhoria da qualidade ambiental dentro dos limites dos Parques de Aparados da Serra e 
Serra Geral, que ao serem implementadas certamente terão efeito benéfico para a fauna 
local. No entanto é importante frisar que a área dos dois Parques combinada é de apenas 
275 km2, insuficiente para assegurar a sobrevivência de espécies ameaçadas de mamíferos 
de maior porte que ali habitam. Atualmente, sabe-se da necessidade de manter áreas 
conectadas para a manutenção da viabilidade das populações de organismos com maior 
exigência de espaço. 
Portanto, além das recomendações contidas neste relatório, com base nos resultados 
obtidos em campo, é preciso enfatizar que o enfoque para mudanças de manejo dentro do 
limite dos Parques deve ser também administrado com a visão voltada para a necessidade 
de expandir a abrangência de salvaguarda dos organismos e comunidades silvestres além 
de suas fronteiras. 
Para que isso ocorra, há instruções normativas legais gerais que, associadas àquelas que 
normatizam especificamente as interferências no entorno dos Parques, servirão para 
fiscalizar e monitorar parte dos eventos com potencial para produzir resultados negativos 
para a estabilidade ecológica. 
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No entanto a capacidade de monitoramento ambiental do órgão fiscalizador, particularmente 
no entorno, é reconhecidamente pequena. Esta insuficiência é menos pelo contingente 
efetivo de fiscais do que pela improbabilidade de implementação de políticas de 
conservação sem a participação das comunidades locais. Um exemplo claro disto é o 
problema de ataques a rebanhos, cuja conseqüência é o abate de pumas que ocorrem em 
densidades reduzidas na área do Parque, e cuja problemática não se restringe apenas à 
eficiência da fiscalização. Por isto, grande parte do esforço de regeneração da qualidade 
ambiental dentro dos limites dos Parques pode ser obliterada se os Parques não servirem o 
propósito de educação ambiental, principalmente das comunidades adjacentes, tentando 
atingir o objetivo de preservar as espécies além das fronteiras das Unidades de 
Conservação. 
A mastofauna, além de ser um componente fundamental da cadeia ecológica, é também um 
dos grandes atrativos de um Parque, e pode ser utilizada como uma ferramenta para 
propagar a importância das áreas conservadas no entorno. A melhor oportunidade para que 
isto aconteça é quando os mamíferos são observados pelos visitantes, situação que é a 
mais propícia para atingir o objetivo de passar informações de biologia e conservação das 
espécies. Para visualização das espécies da mastofauna, entretanto, os animais devem 
existir em abundância considerável e ficarem confortáveis na presença das pessoas. 
Em resumo, com o aumento da capacidade de suporte das espécies da mastofauna através 
do manejo adequado dentro dos limites dos Parques, talvez seja possível que os visitantes 
comecem a ter contatos visuais mais freqüentes com as espécies da mastofauna, auxiliando 
a divulgar a importância da preservação deste grupo faunístico. 
Os resultados acusaram problemas claros e apontam para algumas medidas básicas a 
serem tomadas para melhoramento da qualidade ambiental. Nesse sentido, estes resultados 
lograram êxito.  
Um dos problemas a serem considerados, e relevado em ampla escala, é a contaminação 
biológica pelo tojo Ulex europaeus, o qual encontra-se amplamente disseminado pelo 
Planalto dos Campos Gerais. Trata-se de uma espécie muito adaptada às condições edafo-
climáticas da região, comportando-se como uma espécie ruderal com potencial invasor e de 
difícil erradicação.    
Contudo, o principal impacto sobre os ambientes naturais, campestres e florestais, do 
Planalto dos Campos Gerais é a presença do gado bovino. Mesmo nas áreas mais 
preservadas situadas no PNAS, como o Banhado Grande, o gado está presente, alterando 
os ambientes devido ao intenso pisoteio da vegetação, tanto o sub-bosque das florestas 
com araucária, quanto os banhados e os campos. A freqüência com que o gado foi 
observado no PNAS e PNSG indica que sua presença está de tal forma arraigada na cultura 
local, que erroneamente a população local não atribui a ele nenhum tipo de dano ao meio 
ambiente. É como se o gado fizesse parte da paisagem da Serra Gaúcha. 
E essas pressões não se dão apenas pelo pastejo do gado sobre os campos ou pela 
penetração nos sub-bosques florestais, mas também pelo uso do fogo pelos pecuaristas, o  
que, além de representar um profundo impacto ambiental pode assumir proporções 
catastróficas tal como relatado para o ano de 1951, referente ao “grande incêndio”.  
Para o cumprimento dos objetivos dos Parques Nacionais em questão é de suma 
importância a erradicação total destes animais do seu interior e a definição de uma zona de 
amortecimento que venha normatizar estas práticas e cumprir a importante função 
tamponante para estes impactos.    
Indícios de caça predatória foram obtidos somente na baixa encosta do desfiladeiro 
Fortaleza, na porção Norte do PNSG, onde havia um acampamento específico para esta 
finalidade. Não foram encontrados nos pontos amostrados do PNAS e PNSG indícios de 
contaminação dos cursos d’água. Sinais de deslizamento de encostas, causados por 
práticas agrícolas inadequadas, foram constatados na média encosta dos cânions do 
Macuco e Curujão, embora existam vários pontos suscetíveis a escorregamentos, em locais 
onde o plantio de banana atingiu terrenos com declividade acentuada. 
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Os sinais de corte seletivo de madeira encontrados ao longo da Vertente  Atlântica, indicam 
que as atividades ocorreram há pelo menos 20 anos e que na maioria dos locais a 
vegetação está se recuperando. No planalto também não há sinais recentes de retirada de 
madeira. 
Em suma, a área do PNAS, e principalmente do PNSG, apresenta vários problemas de 
conservação que justificam ações de manejo a médio e longo prazo. Os trabalhos de campo 
permitiram um bom conhecimento da área num contexto global. 
Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, enquanto Unidades de 
Conservação, apesar dos problemas observados, representam áreas de importância em 
nível global para a manutenção de ecossistemas de alta biodiversidade, com inúmeras 
espécies endêmicas, de ocorrência restrita e origens fitogeográficas diferenciadas, 
proporcionando a conservação de uma amostra significativa da biota nacional, de interesse 
para a ampliação do conhecimento humano e a evolução do conjunto da sociedade.  
 

3.2.9.1 Análise intertemática dos dados da AER 
Uma das principais vantagens na utilização da metodologia da AER consiste na 
oportunidade de se analisar cada situação de forma interdisciplinar, aproveitando a estreita 
colaboração dos especialistas envolvidos no processo. Dessa forma aspectos que não 
seriam normalmente considerados em uma determinada área temática, sobressai em outra 
ganhando, portanto, importância na avaliação final. Os dados na íntegra constam no 
relatório especiífico. 
 
a) Categorização dos dados 
Para que as diversas áreas temáticas pudessem contribuir de forma consistente, tiveram 
seus dados temáticos categorizados e incorporados no SIG, de forma a possibilitar uma 
análise inicial. Desta forma, foram definidas cinco categorias representativas da integridade 
ambiental segundo a análise desenvolvida por cada área temática, onde os diversos 
ambientes, através da sua representatividade nos pontos de observação, foram 
classificados em relação a sua constituição e valência para cada tema estudado em: 1 = 
Excelente; 2 = Bom; 3 = Regular; 4 = Ruim; e 5 = Péssimo. 
Os dados assim organizados referem-se às condições de preservação, integridade e riqueza 
de espécies observadas em cada ponto. Este método facilita a interpretação dos dados em 
cada ponto e permite fazer uma associação entre os mesmos. 
A categoriação dos pontos de observação da AER, quanto aos resultados temáticos 
específicos, são apresentrados, a seguir, através das figuras 3.2.9-1 a 3.2.9-4. 
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Figura 3.2.9-1: Categorização dos pontos de observação da AER quanto a sua integridade ambiental  em relação a vegetação 
 



 

 

Figura 3.2.9-2: Categorização dos pontos de observação da AER quanto a sua integr
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idade ambiental  em relação a anurofauna 
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Figura 3.2.9-3: Categorização dos pontos de observação da AER quanto a sua integridade ambiental em relação a avifauna 
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Figura 3.2.9-4: Categorização dos pontos de observação da AER quanto a sua integridade ambiental em relação a mastofauna 
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b) Análise intertemática dos dados da AER por grupo e por sítio de investigação 
 
Na tabela Tabela 3.2.9-1 apresenta-se uma síntese da categorização dos pontos de 
observação em razão dos grupos e áreas temáticas organizados por sítio de investigação. 
Para melhor visualização foram atribuídas cores para cada categoria, de acordo com a 
seguinte classificação: 
 
 
 

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

sítio 01 – Planície Litorânea e Cânions 
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01 01 1 6781752 604603 Cânion Corujão – Fazenda do Sr Joselino 1 1 2 2 2 2 2 
01 02 1 6781934 604494 Cânion Corujão – entrada  3 3 - 4 3 3,5 3 
01 03 1 6781311 604163 Cânion Corujão – pasto, bananal e formação secundária 4 4 5 4 3 4 4 
01 04 1 6790808 604996 Cânion Macuco – pastagem  4 4 5 5 2 4 4 
01 04a 1 6790512 604225 Cânion Macuco – mata ciliar 3 3 3 - 3 3 3 
01 05 1 6790512 603749 Cânion Macuco – mata ciliar 3 3 - 2 3 2,5 3 
01 10 1 6774812 598536 Cânion Malacara – fazenda a direita da entrada 3 3 3 4 3 3,3 3 
01 12 1 6783158 609718 Represa do rio Tigre Preto - floresta 2 2 - 3 4 3,5 3 
01 13 1 6779690 607893 Represa do rio Leão 4 4 - 3 5 4 4 
01 14 1 6775041 599118 Cânion Malacara – entrada – floresta secundária 1 1 - 3 3 3 2 
01 15 1 6787004 604552 Cânion Fortaleza – casa de baixo 3 3 - 3 3 3 3 
01 16 1 6786774 604126 Cânion Fortaleza – margem esquerda do rio de Pedra 1 1 - - 3 3 2 
01 17 1 6787016 604074 Cânion Fortaleza – inflexão da trilha após o acampamento 2 2 2 2 3 2,3 2 
01 17a 1 6786899 602923 Cânion Fortaleza – acampamento de baixo 2 2 - 1 3 2 2 
01 26 1 6772684 601106 Lixão de Praia Grande 5 5 - 5 5 5 5 
01 69 2 6790639 613733 Restinga - - 4 - - 4 4 
01 73 2 6789432 607563 Arrozal - - 4 - - 4 4 

       3    3.2 3 (3,1) 
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sítio 01A – Setor Nordeste da Planície Litorânea 
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01A 11 1 6775483 615931 Floresta de Planície da Escola Agrícola 2 2 - 3 4 3,5 3 
01A 11a 1 6779026 616208 Floresta de Planície da Escola Agrícola – brejo e arrozal - - - 4 4 4 4 
01A 68 2 6780268 615747 Restinga 2 2 - 3 - 3 3 
01A 68a 2 6779878 615415 Restinga - - - 3 - 3 3 
01A 70 2 6781500 615215 Restinga - - 4 - - 4 4 

       2    3.5 3 (2,75) 
 

sítio 02 – Eixo Praia Grande – Cambará do Sul  
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02 06 1 6769439 600196 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, floresta secundária  3 3 5 4 4 4,3 4 
02 07 1 6771789 598605 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, sec., eucalipto 3 3 3 3 4 3,3 3 
02 07a 1 6771869 598563 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, mata secundária 3 3 - - 4 4 4 
02 08 1 6770965 597775 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul  2 2 - 2 4 3 3 
02 08a 1 6771381 596984 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul – bracatingal  2 2 - - 4 4 3 
02 09 1 6771260 595763 Estrada Praia Grande - Cambará do Sul, divisa do PN 2 2 2 2 4 3 3 
02 27 1 6772067 594619 Borda do Planalto – Posto da Receita Estadual (ICMS/RS) 2 2 - 2 2 2 2 
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sítio 02 – Eixo Praia Grande – Cambará do Sul  
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02 71 2 6769681 601944 Praia Grande – Subúrbios - - 5 - - 5 5 
       2,4    3,5 3 (2,95) 

 
sítio 03 – Setor Sudoeste da Planície Litorânea e Cânions 
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03 18 1 6769258 592549 Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi 3 3 2 2 3 2,3 3 
03 18a 1 6769206 592172 Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi  3 3 - - 3 3 3 
03 18b 1 6769125 591959 Cânion do Itaimbezinho – PIC do rio do Boi  3 3 - - 3 3 3 
03 19 1 6768835 591501 Cânion do Itaimbezinho – meia encosta 3 3 - 2 1 1,5 2 
03 20 1 6768933 589984 Cânion do Itaimbezinho – “cotovelo” 1 1 - 1 1 1 1 
03 21 1 6769150 594452 Cânion do Itaimbezinho – rio do Boi, divisa do PN  4 4 - 4 3 3,5 4 
03 22 1 6764248 585306 Cânion Faxinalzinho – entrada  3 3 - 3 3 3 3 
03 22a 2 6764377 585040 Cânion Faxinalzinho - margem direita rio 2 2 - - - - 2 
03 23 1 6765863 585125 Cânion Faxinalzinho – encosta esquerda em relação ao rio 2 2 2 - 3 2,5 2 
03 23a 1 6765601 585066 Cânion Faxinalzinho – mg esquerda do rio Faxinalzinho 2 2 - 2 2 2 2 
03 24 1 6758781 588247 Cânion Josafaz  4 4 - 3 2 2,5 3 
03 25 1 6758456 587813 Cânion Josafaz 3 3 - - 2 2 3 
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sítio 03 – Setor Sudoeste da Planície Litorânea e Cânions 
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03 65 2 6769935 591078 PNAS – cânion Itaimb. PIC Rio Boi - - - 2 - 2 2 
03 66 2 6770094 593245 PNAS – cânion Itaimb. PIC Rio Boi - - - 2 - 2 2 

       2,7    2,3 2 (2,5) 
 
 

sítio 04 – Setor Central do Planalto - Itaimbezinho  
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04 34 1 6773536 585490 Banhado Grande – campo úmido 1 1 - 2 3 2,5 2 
04 35 1 6773064 585599 Banhado Grande – campo úmido x floresta de  araucária  3 3 - 2 3 2,5 3 
04 36 1 6777167 584838 Banhado Grande – floresta de araucária – estrada do crespo  2 2 - 2 3 2,5 2 
04 42 1 6775791 589489 Itaimbezinho – corredor ecológico sentido N – S 1 1 - 3 2 2,5 2 
04 43 1 6776133 588946 Itaimbezinho – corredor ecológico sentido N – S  2 2 - 3 2 2,5 2 
04 45 2 6773660 588093 Itaimbezinho - trilha cotovelo 3 3 3 2 2 2,3 3 
04 45a 2 6773707 588204 Itaimbezinho - trilha cotovelo - alagado - - 3 - 2 2,5 3 
04 45b 2 6773556 587897 Itaimbezinho - trilha cotovelo - alagado - - 3 - 2 2,5 3 
04 46 2 6774117 589905 Itaimbezinho - campo turfoso/vértice 2 2 - 2 3 2,5 2 
04 47 2 6774154 589562 Itaimbezinho - centro visitantes 5 5 - 3 3 3 4 
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sítio 04 – Setor Central do Planalto - Itaimbezinho  
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04 48 2 6778840 586017 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo 2 2 3 3 4 3,3 3 
04 49 2 6779235 585894 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo 4 4 3 4 4 4 4 
04 50 2 6779448 584776 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo 5 5 4 3 4 3,6 4 
04 50a 2 6779457 585032 PNAS - “chapéu” acima PIC Morro Agudo - - - 2 4 3 3 
04 51 2 6779938 580265 Limite PNAS- margem rio Camisas 3 3 - - 3 3 3 
04 52 2 6772973 587663 PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo 4 4 2 2 3 2,3 3 
04 52a 2 6773180 587712 PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo - lagoa - - 2 - 3 2,5 3 
04 52b 2 6773271 587806 PNAS- campo turfoso/trilha cotovelo - alagado - - 2 - 3 2,5 3 
04 53 2 6780660 590816 zona interrupção corredor florestal 4 4 - 3 3 3 4 
04 54 2 6779883 589118 zona interrupção corredor florestal 3 3 - 3 3 3 3 
04 55 2 6785735 588929 corr. flor. - próx. Reserva Cambará 1 1 3 2 2 2,3 2 
04 56 2 6772794 589627 PNAS - floresta Faz. Marçal 2 2 - 2 2 2 2 
04 57 2 6772500 588698 PNAS - floresta Faz. Marçal 1 1 - 2 2 2 2 
04 58 2 6773069 589405 PNAS - floresta Faz. Marçal 1 1 2 - 2 2 2 
04 59 2 6772495 584473 PNAS – torre observação Camisas - lagoa 2 2 2 - - 2 2 
04 59a 2 6772217 584622 PNAS – torre observação Camisas 2 2 2 - - 2 2 
04 60 2 6770980 585978 PNAS – campo turfoso (próx. borda) 1 1 - - - - 1 

       2,5    2,6 3 (2,55) 
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sítio 04A – Setor Nordeste do Planalto - Fortaleza 
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04A 28 1 6789191 600392 Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco  2 2 - 4 3 3,5 3 
04A 29 1 6789606 601065 Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco  2 2 - 2 3 2,5 2 
04A 30 1 6784097 600832 Fortaleza – campo, borda do planalto  2 2 - 2 2 2 2 
04A 31 1 6784273 601331 Fortaleza – mata nebular 2 2 3 2 3 3 2 
04A 31a 1 6784276 601430 Fortaleza – mata nebular 3 3 - - 3 3 3 
04A 31b 2 6784225 601383 Fortaleza - - 3 - - 3 3 
04A 32 1 6784688 601600 Fortaleza – campo rupestre 3 3 - - 3 3 3 
04A 33 1 6782331 597486 Fortaleza – floresta de Araucaria 2 2 2 2 3 2,3 2 
04A 44 1 6788124 598442 Macuco – Borda do Planalto – Vértice do Macuco – Pinus 5 5 - 5 3 4 5 
04A 67 2 6783816 597682 PNSG – Pedra do Segredo 3 3 - - - - 3 
04A 72 2 6784295 593393 Alagados no "corredor" - - 3 - - 3 3 

       2,6    2,8 3 (2,7) 
 
 

sítio 05 – Setor SudOeste do Planalto – Faxinalzinho 
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sítio 05 – Setor SudOeste do Planalto – Faxinalzinho 
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05 37 1 6777099 584786 Banhado Grande – floresta de araucária – estrada do crespo 4 4 - - 3 3 4 
05 38 1 6767951 583729 Setor Sul – alto do Faxinalzinho – floresta de araucária 3 3 - 2 2 2 3 
05 38a 1 6768045 583728 Setor Sul – alto do Faxinalzinho – floresta de araucária 4 4 - - 1 1 3 
05 39 1 6767818 581935 Setor Sul – campo úmido 3 3 - 4 3 3,5 3 
05 40 1 6770312 579035 Setor Sul – ecótono campo úmido x campo cultivado – trevo   3 3 - 3 4 3,5 3 
05 40a 2 6771132 578750 próximo limites PNAS e PNSG - - - 3 4 3,5 4 
05 40b 2 6772597 578167 lagoa próxima a estrada - - 2 - 4 3 3 
05 41 1 6763287 582151 Setor Sul – floresta de araucária – próximo ao peral 2 2 - 2 2 2 2 
05 41a 1 6763332 582755 Setor Sul – floresta de araucária 1 1 - - 2 2 2 
05 61 2 6767659 584095 PNSG – descida canion Faxinalzinho - - - 2 - 2 2 
05 62 2 6767535 584195 PNSG – descida cânion Faxinalzinho 2 2 - 2 - 2 2 
05 63 2 6767599 584375 PNSG – descida cânion Faxinalzinho 3 3 - - - - 3 
05 64 2 6767514 584511 PNSG – descida cânion Faxinalzinho 4 4 - - 2 2 3 

       2,9    2,5 3 (2,7) 
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b1) Análise da categorização intertemática por grupos  
O agrupamento por temas, conforme dito anteriormente, permite atribuir pesos iguais a cada 
grupo, ao invés de a cada tema em separado. Esta análise considera os grupos temáticos 
compostos pela vegetação e pela fauna como tendo “peso” ou importância equivalente. 
Desta forma, foram definidos os seguintes Grupos Temáticos, com os respectivos temas 
que os compõem: 

•  Vegetação; 

•  Fauna Terrestre e Semi-aquática; 
- Anurofauna; 
- Ornitofauna; e 
- Mastofauna. 

 
 
b.1.1) Interpretação da pontuação da vegetação 
Os dados de vegetação foram analisados considerando-se que este tema deve ser tomado 
como um parâmetro básico no qual outras áreas temáticas devem se apoiar, e tendo-se 
como premissa ser o estado da vegetação como fundamental na avaliação do estado de 
conservação dos ecossistemas. Sendo assim, estes dados foram avaliados 
independentemente dos outros (considerando-se somente este tema), assegurando-se que 
o tema vegetação, constitui-se, de per sí, um grupo temático na avaliação interdisciplinar 
das categorias.  
Na análise dos dados observou-se que a maior parte dos pontos foi classificada como sendo 
Classe 2 – Boa (26 pontos), seguindo-se as Classes 3 – Regular (25 pontos) e Classe 1 – 
Excelente (11 pontos). Quanto a pontos deficitários em relação à conservação da 
vegetação, identificaram-se 11 categorizados como Classe 4 - Ruim - e quatro pontos para 
Classe 5 – Péssima.  
Esses resultados, mesmo que pontuais, mostram que os ambientes florísticos dos Parques 
e seu entorno se encontrarem relativamente em estado regular a bom de preservação, 
observando-se áreas de degradação significativa. De forma similar, salienta-se que apesar 
de serem relativamente poucos os pontos de observação que foram categorizados como em 
Péssimo estado de conservação (quatro pontos), existem somente 11 pontos categorizados 
como Excelente.  
Um aspecto digno de nota é que nos sítios 1, 3, 4 e 5 os pontos apresentam uma 
alternância em sua categorização, distribuindo-se de forma aleatória entre si, o que pode ser 
interpretado como um indicador de que a maior parte dos ambientes se encontra 
fragmentada, formando um mosaico com diferentes graus de conservação para um mesmo 
ambiente em um mesmo local. Isto demonstra claramente uma disfunção dos fragmentos 
dos biomas analisados enquanto formações vegetacionais bem estruturadas, possibilitando 
a ocorrência de corredores naturais de dispersão faunística, o que indica a necessidade de 
recuperação da funcionalidade destas formações nos pontos onde apresentam “status” ruim 
ou péssimo. Em relação a situação apresentada pela vegetação ocorrente no sítio 4, é nítida 
a possibilidade de poder contar-se com um corredor florestal funcional da Floresta Ombrófila 
Mista em razão a boa pontuação que esta formação recebeu neste sítio, apesar de alguns 
pontos como o 47, o 54 e o 53 apresentarem pontuação entre regular e péssimo por 
estarem situados próximos às estradas que cortam esta formação, merecendo um 
tratamento especial quando da recuperação das áreas para restituir a funcionalidade deste 
potencial corredor. Uma das providências a ser adotadas diz respeito à recuperação da 
vegetação de forma tal  que as estradas de média e baixa circulação não se constituam em 
agentes de instalação e agravamento do efeito de borda na vegetação de sua área marginal 
contígua (p. ex. com as copas das árvores de ambas as margens se tocando e sombreando 
as estradas). A alta oscilação da pontuação no sítio 1, no que concerne à Floresta Ombrófila 
Densa de Terras Baixas e Sub-montana, é reflexo de sua elevada fragmentação 
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principalmente oriunda de causas antropogênicas, como as plantações de banana e 
desmate para  obtenção de lenha.    
O sítio 1A, onde ocorre uma distribuição homogênea na categorização dos pontos, por 
estarem situados em um mesmo remanescente de Floresta Ombrófila Densa de Terras 
Baixas, apresenta um estado de regular a deficiente de conservação, indicando claramente 
tratar-se de uma área que, apesar de protegida, mostra deficiências de manejo, como o fato 
de abrigar atividades como a bubalinocultura em sua reserva legal. 
Os sítios 2 (Estrada Cambará - Praia Grande) e 4A (Fortaleza) apresentam formações 
florestais situadas entre pontuações 2 e 3, indicando que a vegetação encontra-se com 
“status” entre bom e regular de conservação. O sítio 2 deve esta situação ao fato de estar 
situado em grande parte no interior das UC’s e na encosta do planalto. O sítio 4A teve 
pontuação elevada em razão das formações protegidas do interior do Parque em 
contraposição à pontuação baixa (5) que obteve o ponto 44, situado no interior de uma 
silvicultura de Pinus spp. 

Essa situação geral leva a recomendar que estudos mais aprofundados sobre a localização, 
extensão e natureza destes mosaicos sejam efetuados para que se entenda melhor a 
natureza e a evolução dos distúrbios florísticos observados.  

 
b.1.2) Interpretação da pontuação da fauna  
A maioria dos pontos analisados sob a óptica da Fauna foi classificada como pertencendo à 
categoria Classe 3 – Regular (38 pontos).  Como Classe 2 - Boa (26 pontos) e Classe 4 - 
Ruim (23 pontos) distribuem-se pontos de forma eqüitativa e significativa, restando para as 
Classe 1 - Excelente e Classe 5 - Péssima dois pontos cada. Esta distribuição apresenta-se 
como Gausiana, tendo como disposição geral o “status” de conservação regular da fauna.  
Apresenta uma expressiva pontuação baixa, o que de certa forma é bastante preocupante já 
que a região analisada seria, em tese, uma região com um maior nível de proteção em 
razão da presença de UC’s. 
Em uma primeira aproximação podemos aferir que esse grupo temático sofreu maiores 
pressões decorrentes das atividades antrópicas, como desmatamento, modificação ou 
alteração de habitats, alterações de drenagem para atender à rizicultura, pecuária extensiva, 
queimadas (mesmo que controladas), atividades cinegéticas e de captura persistentes, 
instalações de monoculturas, e outras de igual peso desenvolvidas na região. Isso pode ser 
explicado em razão da suscetibilidade deste grupo com relação às atividades que não 
afetam na integridade a estrutura da vegetação, mas podem eliminar toda uma parcela da 
fauna. Exemplo disto é a permanência de gado no interior de áreas protegidas, que apesar 
de manter uma boa parte da estrutura florestal, inviabiliza o sub-bosque como habitat para 
várias aves como os formicarideos e os tinamideos. Outro fator a ser considerado é a 
significativa pressão de caça a que alguns grupos ainda estão sujeitos. 
Os fatores antropogênicos expostos, responsáveis diretos pelos impactos sobre a fauna, se 
estivessem atuando em regiões onde as UC’s são mantidas em níveis satisfatórios de 
proteção, contando com mecanismos de fiscalização sistemáticos e ostensivos, não 
produziriam a consideravelmente baixa pontuação obtida por esse grupo temático na região 
estudada. A deficiência na proteção das áreas das unidades de conservação situadas na 
porção da planície litorânea e fundo dos cânions situados na porção nordeste, onde é 
patente a ausência de postos de controle e fiscalização, sem dúvida é responsável pelo 
incremento nos baixos níveis da pontuação. Deve-se ter em mente que uma baixa 
pontuação de um grupo temático em um determinado ponto não quer dizer necessariamente 
que haja ausência de "fauna", mas sim que as espécies indicadoras da integridade 
ambiental deste ponto encontram-se ausentes ou presentes em números reduzidos. 
Estes resultados indicam que a maioria dos pontos observados apresentou condições de 
conservação de regulares a deficientes em relação à fauna. A classificação Regular de 
vários pontos indica que foram observados freqüentes sinais de interferência ou distúrbio  
onde, provavelmente, apresentaram algum sinal de não idoneidade. Este estudo, mesmo 
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sendo generalizado, já aponta para a necessidade de se realizar outros mais aprofundados 
no Parque, principalmente no que diz respeito à fragmentação dos habitats.  

 
b2) Análise da categorização intertemática por sítios amostrais  
Com base nas médias finais computadas na tabela 3.2.9-1, podemos ter indicativos da 
integridade ambiental de cada ponto pesquisado. A média geral do sítio pode indicar, em 
termos gerais, a tendência de manejo para o sítio.  
A categorização dos pontos, dependendo de sua espacialização, além de servir de 
indicativo para o desenho das zonas, mesmo que em alguns casos isso se torne inviável 
pela distribuição não uniforme dos pontos, poderá orientar na definição de áreas 
estratégicas.  
A seguir são comentados alguns aspectos da análise intertemática por sítios de 
investigação, que podem ser vistos no mapa das figuras 3.2-9-5, 3.2.9-5a e 3.2.9-5b, 
apresentadas a seguir. 
 



 

 

Figura 3.2.9-5: Categorização dos pontos de observação da AER quanto a sua integridade
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 ambiental  - Média Geral 



 

 

Figura 3.2.9-5a – Categorização dos pontos de observação da AER quanto a sua int
interiores as UCs 
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egridade ambiental  - Média Geral - pontos 



 

 

 
Figura 3.2.9-5b – Categorização dos pontos de observação da AER quanto a sua 
externos as UCs 
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integridade ambiental  - Média Geral - pontos 
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b.2.1) Sítio 01 – Planície Litorânea e Cânions 
Este sítio apresenta uma coerência em relação à pontuação. Nas áreas de dominialidade 
privada mantém uma pontuação extremamente baixa em relação à integridade ambiental 
dos pontos analisados, variando do ruim ao péssimo. Nas porções mais interiores dos 
cânions assume pontuações mais elevadas, entretanto não ultrapassando o índice de boa 
integridade. Esse quadro era de se esperar uma vez que os interiores dos cânions estão nos 
limites das UC’s. Mas quando comparados com áreas onde a fiscalização está presente, 
como por exemplo as porções mais interiores do cânion do Itaimbezinho (sítio 3), verificas-
se que essa pontuação poderia assumir valores mais elevados em média.  
O fator preocupante neste sítio corresponde à baixa pontuação (entre regular e ruim) 
conferida aos pontos onde a conexão entre as formações florestais dos diversos cânions 
poderia ser estabelecida (caso dos pontos 2, 3, 4, 10 e 73). Frente à intensa ocupação da 
planície litorânea pela cultura do arroz e do fumo, a conectividade entre as florestas de 
fundo de vale, entre os cânions, poderia ser estabelecida pela baixa encosta dos 
contrafortes do planalto. Entretanto esta conectividade está em parte prejudicada pela 
presença ali do cultivo da banana, razão da baixa pontuação verificada na avaliação. 
Conforme comentado, a não homogeneidade em pontos tomados em formações florestais 
entre os cânions e pontos de alta valência, conduz a indicativos de manejo no sentido de 
restabelecimento de conectividade entre formações e remanescentes florestais, bem como a 
uma maior fiscalização. 
Há discrepância entre os valores atribuídos ao ponto 4 onde é dado um valor elevado pela 
mastofauna, provavelmente atribuído pelo pesquisador (Mazzolli, 2003) em razão do 
isolamento do ponto para algumas espécies como o puma Puma concolor. 
 

b.2.2) Sítio 01A – Setor Nordeste da Planície Litorânea 
Este sítio, corresponde a um dos poucos remanescentes da floresta de restinga da planície 
litorânea. Essa floresta (fodt) está conservada (indicada pela avaliação boa da vegetação) 
em razão da sua manutenção como reserva legal pela Escola Agrícola, que em parte a 
utiliza em consórcio com a criação de búfalos. Apesar da boa pontuação para a vegetação, 
os pontos analisados obtiveram baixos valores para  a fauna em razão do uso desta floresta 
e dos distúrbios decorrentes das atividades na área. 
Desta forma conferiu-se um “status” regular para este sítio, onde os pontos atingiram 
somente duas classes, a regular e a ruim. Isso indica que esta formação, enquanto isolada, 
encontra-se funcionalmente comprometida. 
Como medida de manejo indicada para essa parte do entorno, deve-se, através de contatos 
com proprietários e com a própria Escola Agrícola, buscar uma estratégia para o 
restabelecimento da conectividade desta área com as formações dos cânions Fortaleza e 
Corujão, o que se dará provavelmente em longo prazo. 
Apesar da composição satisfatória da vegetação (boa integridade para os pontos 11 e 68), o 
fato deste remanescente encontrar-se fragmentado implica um comprometimento da 
estrutura e composição faunística, razão pela qual para aves e mamíferos estes pontos 
obtiveram pontuação bastante baixa (entre regular e ruim).  
 

b.2.3) Sítio 02 – Eixo Praia Grande – Cambará do Sul  
Esse sítio caracteriza-se pela elevada variação do gradiente altitudinal, partindo da planície 
litorânea até o planalto. O trajeto definido pela estrada que liga Praia Grande a Cambará do 
Sul é definido como o eixo longitudinal deste sítio que tem em seus extremos áreas de 
domínio privado e em sua porção central áreas mais protegidas das UC’s. Serve também 
como limite entre os PN de Aparados da Serra e Serra Geral 
A maioria de seus pontos tem a integridade ambiental regular em razão da proximidade da 
estrada. Mas via de regra a avaliação melhora na medida em que se sobe em direção ao 
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planalto, onde o ponto de maior valor encontra-se na borda do planalto próximo ao Posto da 
Receita Estadual (ICMS/RS) (ponto 27). Esta gradação nos valores, quando se sobe da 
planície litorânea ao planalto, parece estar relacionada ao fato da estrada, como vetor de 
perturbação, imprimir efeitos diferenciados em ambientes diferenciados, e na medida em 
que se sobe ao planalto os ambientes florestais densos (FOD), mais susceptíveis a 
distúrbios produzidos pela estrada, são substituídos por ambientes menos vulneráveis a 
efeitos de borda, como os ambientes campestres.    
Parte deste sítio encontra-se fora dos limites dos PNAS e PNSG e é passível de maior 
fiscalização levando-se em conta a existência da estrada como vetor de perturbação, pois, 
de forma geral, a pontuação não é coerente com as atribuídas a áreas protegidas. Exceção 
feita ao ponto 27 onde a presença do Posto da Receita Estadual (ICMS/RS), com 
mecanismos de redução de velocidade ("corrente") e pela sua própria presença "impondo" 
uma redução de velocidade dos veículos, parece inibir ações que possam afetar a 
integridade ambiental, como a redução de velocidade dos veículos, inibição de queimadas 
criminosas, redução de poeira e ruído pela redução da velocidade. Estes eventos parecem 
favorecer espécies campestres como o  Cinclodes pabsti. 
A discrepante pontuação de boa parte dos pontos categorizados como ruim pela 
mastofauna (pontos 7, 7a, 8, 8a, 9 e 27) ocorre em razão do risco de atropelamento de 
mamíferos, grupo faunístico bastante susceptível a esse impacto pela presença da estrada 
sem mecanismos de sinalização e de redução de velocidade. (Mazzolli, 2002 e 2003) 
 

b.2.4) Sítio 03 – Setor Sudoeste da Planície Litorânea e Cânions 
Esse sítio foi o que recebeu as pontuações mais elevadas. Atestando de forma bastante 
incisiva que a presença dos PIC do rio do Boi e do Mampituba, situados estrategicamente 
na entrado dos cânions Itaimbezinho e Faxinalzinho, influi decisivamente na eliminação ou 
inibição de distúrbios.   
O interior do cânion do Itaimbézinho obteve elevada pontuação com o ponto 20 (relativo ao 
"cotovelo" do cânion) obtendo valor máximo, sendo excelente para a conservação em razão 
do acesso difícil aos visitantes usuais. Pontos mais próximos da entrada do cânion, 
próximos ao PIC obtiveram uma valoração mais baixa (regular) sem transição, 
provavelmente em razão de distúrbios provenientes da visitação e da maior proximidade 
com áreas antropizadas, onde se verifica a presença de efeitos de borda. Além destes 
indicativos, a natureza secundária das formações florestais marginais ao rio do Boi, neste 
setor, provenientes de alterações anteriores à formação do Parque, também contribui para 
uma menor integridade ambiental quando comparada a setores menos alterados. 
Já o cânion Faxinalzinho obteve em média valores mais elevados (bom), entretanto sem ter 
nenhum ponto com valor máximo. Apesar de ocupado e sem pertencer aos PN o cânion do 
Josafaz obteve valor regular na pontuação geral e apresentou-se bom para aves, 
demonstrando algumas características que poderiam habilitá-lo para incorporação futura aos 
limites do PNSG, dentre outras a presença de espécies importantes para a conservação 
como Allouata fusca, Pecari tajacu e Mazama gouazoubira.  
O ponto 24 apresenta valor baixo (ruim) para a vegetação pois é constituído basicamente de 
ambientes antropizados o que não implicou em equivalente avaliação para os mamíferos 
(bom) pela presença Alloata fusca, Pecari tajacu e Mazama gouazoubira, em razão de 
ambientes e refúgios de bom nível de integridade nas proximidades.   
 

b.2.5) Sítio 04 – Setor Central do Planalto - Itaimbezinho 
Esse sítio localiza-se na área central dos PN, na porção Planaltina, e nele se concentra a 
maior atividade de visitação e os serviços disponíveis das UC. Apesar da maior presença 
institucional este sítio não apresenta uma homogeneidade em relação à conservação. Seus 
diversos setores obtiveram valores distintos em relação à integridade ambiental. Esse 
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quadro nos remete à constatação da ausência de uma estratégia unificada de manejo e 
proteção, apesar da área relativamente pequena no que diz respeito à gestão. 
O setor mais valorado deste sítio é o da Floresta da fazenda "Marçal" cujos pontos 
apresentaram homogeneidade na pontuação, com média "boa" para todos eles. Ênfase 
deve ser dada aos valores "excelente" dados pela vegetação, um forte indicativo para a 
conferência do “status” de zona primitiva ou até intangível para esse setor.  
Outro setor que obteve pontuação similar, embora ligeiramente diferente (apresentou uma 
oscilação maior um de seus pontos obteve "regular" e outro "excelente") foi o chamado 
"Banhado Grande", incluindo-se seus diversos ambientes, da Floresta Ombrófila Mista aos 
Campos Turfosos e ambientes lênticos e lóticos da bacia de drenagem do rio Camisas. Esta 
pontuação e consistência dos valores obtidos indica, ao menos, o “status” de zona primitiva 
para esse setor. Somente não obteve uma melhor valoração em razão da presença de gado 
no interior do PN, o qual deverá ser retirado, tendo esta ação como diretriz primordial de 
manejo. 
Os campos e formações florestais do setor referente a trilha do cotovelo do cânion do 
Itaimbézinho apresentaram integridade ambiental regular, provavelmente em razão dos 
distúrbios provenientes da visitação e uso públicos. Quadro preocupante pois conota uma 
deficiência de manejo adequado. Remetendo a indicação de uma avaliação mais detalhada 
de capacidade de carga da trilha. O ponto referente as proximidades do Centro de Visitantes 
apresentou a mais baixa pontuação (péssimo) em relação a vegetação. 
O setor a noroeste do PIC do Morro Agudo, conhecido como "chapéu", em razão do 
desenho de seus limites, apresentou uma baixa pontuação (média "ruim") em razão de sua 
não consolidação como UC e do alto grau de usos antropogênicos devido a sua situação 
fundiária não resolvida. Por outro lado, a presença de uma concentração expressiva de 
Xanthopsar flavus indica uma alta relevância para a UC. 
Os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista situados no entorno ao Norte da UC, neste 
sítio, apresentaram um bom potencial para a constituição de um "corredor ecológico" no 
sentido Norte Sul, em razão da boa pontuação obtida.   
Os pontos que apresentam maiores discrepâncias de avaliação neste sítios são os 
correspondentes ao Centro de Visitantes (47) e o da trilha do Cotovelo (52). O primeiro 
apresenta-se péssimo para a vegetação e regular para aves (devido à presença do 
grimpeirinho Leptasthenura striolata (endêmica) que admite um certo grau de alteração 
desde que ocorra a araucária. E o segundo, apesar de ruim para a vegetação, apresentou 
ambientes como corpos d'água, capões etc, que estruturalmente mostraram-se eficientes 
para abrigar elementos de interesse da fauna, como o veado Mazama guoazoubira e a 
perereca Pseudis cardosoi. 
 

b.2.6) Sítio 04A – Setor Nordeste do Planalto - Fortaleza  
Este sítio corresponde a uma outra área de visitação nos altos do cânion Fortaleza. Apesar 
da interferência de visitação em alguns pontos, como o 31 - formado por extensos 
afloramentos rochosos de relevo íngreme e assumindo formas de escarpas acentuadas, em 
meio a campos turfosos e limpos - houve expressiva pontuação, indicativo de majoração de 
seu nível de proteção, devido à presença de elementos relevantes para a conservação. 
Essa disposição de eventos; ambientes frágeis e de alta importância para a conservação, 
atividades de impacto como a permanência e visitação sem ter uma avaliação precisa da 
capacidade de carga e relativa facilidade de recuperação em razão de solos rasos, desde 
que devidamente manejados, indica a necessidade urgente de ordenar as atividades de 
visitação antes que a interferência assuma proporções que vão além do limite de 
recuperação de ambientes frágeis. 
Nesse sítio ocorre um setor cujas atividades são altamente preocupantes. Trata-se do 
correspondente a área situada entre o cânion Fortaleza e o cânion do Macuco e diz respeito 
à extensa cultura de Pinus sp. situada no entorno e ao manejo inadequado da retirada dos 
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Pinus situados no interior do PN. Tiveram pontuação 5 ("péssimo") os pontos situados neste 
setor, exceto para mastofauna, a qual obteve a pontuação regular em razão da presença do 
puma Puma concolor e do veado-campeiro Ozotoceros bezoarticus, que se utilizam das 
culturas de Pinus para abrigo. 
 

b.2.7) Sítio 05   – Setor Sudoeste do Planalto - Faxinalzinho 
Sítio situado no extremo Sudeste do PNSG, mais particularmente nos altos do cânion do 
Faxinalzinho, quando no interior da UC apresenta uma elevada pontuação em razão da boa 
formação de suas florestas. Entretanto alguns pontos (pontos 63 e 64) neste setor obtiveram 
a pontuação "regular" em razão da circulação furtiva de rebanhos bovinos, para a descida 
da serra de forma a esquivar-se da fiscalização aduaneira, em uma antiga trilha aberta para 
esta finalidade. 
Entretanto, são as Florestas de Araucaria presentes nesta região que valoram a pontuação 
deste sítio, visto sua importância do ponto de vista da conservação, principalmente as 
situadas nos pontos 61, 62, 41 e 41A. 
Os pontos 38a e 64 receberam baixa pontuação para a vegetação em razão da presença de 
exóticas como o Petridium aquilinum e a Eryobotrya japonica e culturas de Pinus, que 
estruturalmente podem ser ocupados pela mastofauna, a qual apresentou valor elevado 
para estes pontos, principalmente em razão da presença de Mazama nana no ponto 38a e  
pela possibilidade de utilização das culturas de Pinus como abrigo por grandes mamíferos.   
 

b.2.8) Valoração da região para a conservação  
O gráfico da figura 3.2.9-6 nos demonstra claramente o equilíbrio dos pontos analisados no 
que diz respeito à integridade ambiental na região onde se localizam os parques e seu 
entorno para a conservação. Seus atributos ambientais, da fauna, flora e habitats únicos, 
associados a locais de difícil, acesso conferem elevada pontuação a cerca de 30% dos 
pontos amostrados. Em contraposição cerca de 27% foram categorizados com baixa 
pontuação. Há, entretanto a necessidade de atenção para cerca de 42 % dos pontos que 
apresentaram pontuação regular.  
Essa situação indica serem necessárias medidas de proteção na mesma intensidade que 
medidas de manejo. Tal ponto de equilíbrio não é desejável para áreas protegidas onde 
espera-se um deslocamento deste ponto de equilíbrio para valorações mais altas e não de 
equivalência entre o número de pontuações "boas" e "ruins" e com um número tão elevado 
de avaliações "regulares". Para uma área situada na região Sul do país, essa pontuação 
confere a ela valor para a conservação, desde que seja majorado o seu nível protetivo e 
resolvidos os problemas que impedem sua consolidação como uma Unidade de 
Conservação. 
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Figura 3.2.9-6 - Valoração da região dos PNAS e PNSG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A considerar somente o interior das UC’s, conforme apresentado na figura 3.2.9-6a, 
percebe-se aproximadamente a metade dos pontos (49%) encontram-se categorizados 
como Excelente e Bom, apesar da integridade excelente ser somente encontrada em 3% 
dos pontos. Para unidades de conservação de uso indireto, contar com 43% dos pontos 
classificados como regulares e 8% como ruim está abaixo do desejável, denotando 
necessidade de manejo voltado à preservação e conservação dos recursos naturais. 
 
Figura 3.2.9-6a - Valoração dos pontos do interior dos PNAS e PNSG 
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sentido de orientar a adoção de técnicas produtivas ambientalmente menos lesivas e de 
estabelecer parcerias visando a conservação e proteção das UC’s.    
 
Figura 3.2.9-6b - Valoração dos pontos do entorno dos PNAS e PNSG 
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nção de proteger  uma área de beleza cênica excepcional e de grande importância 
ntal na Região dos Aparados da Serra, foi descrita a partir das indicações do núcleo 
quisadores liderados pelo Pe. Baldoíno Rambo, já na década de 1940. Consolidado 
overno do Estado do Rio Grande do Sul em 16 de dezembro de 1957, através do 

to n.º 8.406, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 21 de 
bro de 1957, fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação uma área 
000 ha denominada como  “núcleo inicial do Parque Nacional de Aparados da Serra” 
ba de terras nos arredores do “Taimbezinho” tendo como limite as escarpas da Serra 
no Município de São Francisco de Paula, hoje emancipado como Município de 

ará do Sul, divisa com o estado de Santa Catarina. 

reto Federal n.º 47.446, de 17 de dezembro de 1959, e publicado na mesma data no 
Oficial da União, cria o Parque Nacional de Aparados da Serra nos municípios de 

ará do Sul no Rio Grande do Sul e Praia Grande em Santa Catarina, com uma 
ície estimada em 10.250 ha, bem como, indica para fins de desapropriação e doações 
as e benfeitorias integrantes da referida área. 

curadoria Geral da República promoveu com base neste decreto, a partir de 07 de 
e 1960, a ação de desapropriação de 3.500 ha integrantes das glebas I, II, III, IV e V.,  
ção resultou  em um processo  que ainda tramita  na Justiça Federal indefinido quanto 
lidade das áreas adquiridas. Pelos registros constantes nos volumes judiciais 
íveis, entende-se que a união foi imitida de posse em aproximadamente 40% destas 
mente.    

licação do Decreto n.º 70.296, de 17 de março de 1972, publicado no Diário Oficial da 
em 20 de março de 1972, alterou os artigos 1º e 2º do Decreto n.º 47.446, 

necendo a mesma superfície e descrição de poligonal, transferindo a 
                                       
formações apresentadas neste item foram repassadas pelo NUC/IBAMA/RS e foram incorporadas na 
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responsabilidade de desapropriação do anterior Serviço Florestal para o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e a administração para o Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF),  integrantes do Ministério da Agricultura.   
 
A ação de desapropriação pela União, resultou no ingresso judicial de proprietários pela 
incorreção do prazo estipulado pelo decreto de desapropriação, resultando em aquisições 
parciais de áreas que ficaram em “condomínio” com a União, e desta forma tramitam na 
Justiça até os dias de hoje. Verifica-se que, nessa condição, a União é detentora de 80% 
dos 1.900 ha integrante da área do Parque Nacional de Aparados da Serra. 
 
O período entre 1980 e 1984, com base em um levantamento de detalhamento dos limites e 
cadastramento de proprietários e ocupantes de áreas do Parque Nacional de Aparados da 
Serra efetuado no ano de 1978, o IBDF promoveu a aquisição de 5.800 ha, através da 
negociação direta com os proprietários, conforme valores estipulados pela VTN – Valor da 
Terra Nua (INCRA), somando mais 45%  de área de posse da União. 
 
O Plano de Manejo e Desenvolvimento do Parque Nacional de Aparados da Serra, instituído 
no ano de 1984, orienta para ampliação dos limites desta Unidade de Conservação. Este 
fato culminou na publicação do Decreto n.º 531, em 20 de maio de 1992, publicado no dia 
seguinte no Diário Oficial da União, criando o Parque Nacional da Serra Geral como 
condição de continuidade para aqueles ecossistemas e dispondo de duas áreas, sendo uma 
ao Norte e outra ao Sul do Parque Nacional de Aparados da Serra. 
 
Na mesma data, foi igualmente publicado o Decreto de 20 de maio de 1992, que  declara de 
utilidade pública para fins de desapropriação as áreas 1 e 2 integrantes do Decreto n.º 531, 
em 20 de maio de 1992, e as áreas constantes no Decreto n.º 70.296, de 17 de março de 
1972. 
 
O IBAMA foi imitido na posse de 14,04 % da área do Parque Nacional da Serra Geral em 
processo de aquisição judicial no ano de 1997. 
 
O Decreto de 21 de dezembro de 2000, que declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação as áreas 1 e 2 integrantes do Decreto n.º 531 em 20 de maio de 1992 e as 
áreas constantes no Decreto Federal nº 47.446, de 17 de dezembro de 1959, alterado pelo 
Decreto n.º 70.296, de 17 de março de 1972. 
 
Com base neste decreto o IBAMA adquiriu  3,47% da área do Parque Nacional da Serra 
Geral através de processo administrativo de aquisição direta no ano de 2000. Somente no 
final do ano de 2002 o IBAMA, através de aquisição por processo administrativo tendo como 
interveniente a Justiça Federal, adquiriu 8,16% da área do Parque Nacional de Aparados da 
Serra, totalizando para esta Unidade de Conservação 70,38% de área adquirida. Somados 
os percentuais de áreas adquiridas para os dois Parques Nacionais totalizam 40,36 ha.   
 
Desta forma, os processos que tramitam em juízo cujas sentenças ainda não foram 
proferidas, áreas com usucapião em cadastros cujo IBAMA possui parcela do imóvel 
(condomínio), áreas devolutas a serem declaradas de propriedade da União, áreas de posse 
por terceiros sem documentação e áreas já adquiridas que necessitam ações de 
reintegração de posse, não foram quantificadas no momento por se tratar intensiva busca 
documental nos cartórios locais, de propriedade jurídica, que somente serão resolvidas com 
o desenvolver dos procedimentos de análise documentais dos títulos dominiais e outras 
pesquisas fundiárias. Aliados a estes, novos valores a serem dotados em orçamento pela 
União ou por Medidas Compensatórias Ambientais, retardam a conclusão da regularização 
fundiária para estas Unidades de Conservação. 
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3.3.1 PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA 
 
Para esta unidade de conservação, a informação dos registros fundiários tem sua base no 
“Levantamento Cadastral de Propriedades no Parque Nacional de Aparados da Serra” 
efetuado pela COTASUL – Serviços Especiais de Engenharia Ltda, datado do ano de 1986, 
devendo ser acrescida à área titulada sem cadastro (chapéu) na localidade Morro Agudo, 
integrante do Decreto.º 47.446 de 17/12/59. 
 
Tabela 3.3-1: Resumo da situação fundiária do PN de Aparados da Serra 

QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO 
Parque Nacional de Aparados da 

Serra 
Área  ha % de Área Área em 

condomínio 
   
Decreto n.º   8.406 de 21/12/57 13.000,00 -  
Decreto n.º 47.446 de 17/12/59 10.250,00 - - 
Decreto n.º 70.296 de 17/12/72   10.250,00 - - 
   
Medição do Cadastro COTASUL 11.834,41 19,89  - 
Medição sem cadastro (Morro Agudo) 1.165,59 1,96  - 
Medição fora dos limites da Unidade 2,5 0,004  - 
   
Titulação da União (adquirida) 9.140,49 15,36  07 
Titulação de particulares (por adquirir) 3.862,01 6,49  - 
TOTAL DE ÁREAS  59.505,00   

100,00  
- 

 

3.3.2 PARQUE NACIONAL DA SERRA GERAL 
 

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

QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO 
Parque Nacional da Serra Geral Área  ha % de Área Área em 

condomínio 
   
Decreto n.º 531 em 20 de maio de 1992 17.300,00 - - 
     -     Área 1  15.000,00  - - 
     -     Área 2 2.300,00  -  
    
Titulação da União (adquirida) 598,93     3,47    - 
Titulação em processo judicial 
(adquirindo) 

2.428,04   14,04 01 

Titulação de particulares (por adquirir) 14.273,03    82,51   - 
   
TOTAL DE ÁREAS 17.300,00 100,00 - 
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Tabela 3.3-3: Quadro fundiário geral 

QUADRO FUNDIÁRIO GERAL 
Unidade de conservação Área 

Adquirida 
(ha) 

Área por 
Adquirir (ha) 

Área Total 

Parque Nacional de Aparados da Serra 9.140,49 3.862,01 13.002,50 
  Parque Nacional da Serra Geral 3.026,97 14.273,03 17.300,00 
      
 TOTAL DE ÁREAS DAS UNIDADES 12.167,46 18.135,04 30.302,50 
 % DE ÁREAS 40,16 59,84      100,00 
 
 
 
3.4 OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS19 
O trabalho teve por objetivo realizar levantamento e análise de experiências, dados e 
informações sobre os Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral 
relacionados à segurança contra incêndio florestal. 
 

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

3.4.1.1 Plano de manejo 
Finalizado em 1984, o Plano de Manejo do Parque Nacional de Aparados da Serra foi 
elaborado a fim de atender uma demanda específica e urgente do Plano do Sistema de 
Unidades de Conservação do Brasil, que em 1979 veio finalmente dotar o país de uma 
estratégia global de manejo das áreas de preservação.  
Apesar da novidade desse tipo de planejamento ambiental no Brasil, e de não se ter à 
época estudos muito consistentes nessa linha, o Plano de Manejo do Parque apresentou 
cuidadosos levantamentos dos pontos de vista natural (fisiográfico, geopolítico, 
fitogeográfico, geológicos, climáticos, geomorfológicos, hidrográficos, topográficos, entre 
outros) e humano (fatores sócio-econômicos, uso da área atual, caracterização do visitante, 
etc.) 
 
Merece destaque um capítulo chamado “Ocorrência de Fogos e Desastres Naturais”, do 
qual, pela sua importância com relação a informações sobre o regime de fogo na região e 
sobre os perigos imanentes, transcreve-se o seguinte trecho:  
 

Todos os anos, no final do inverno, a vegetação campestre encontra-se ressecada, 
com muita palha seca que não é utilizada pelo gado para alimentar-se. Nesta época, 
os fazendeiros costumam, então, atear fogo aos campos para que as gramíneas 
emitam brotações novas, altamente palatáveis para o gado. Este fogo, não 
controlado, pode ter efeitos avassaladores em certos anos mais secos. No inverno 
de 1951, um ano de seca acentuada, onde esta atingiu as camadas mais profundas 
dos solo, boa parte da matinha nebular foi destruída pelo fogo (Rambo, 1956). 

                                                 
19 Responsável Técnico: Cláudio Gomes. Relatório Temático encontra-se em anexo. 



 

 

3-161
O fogo provoca alterações na composição florística dos campos, selecionando 
espécies mais adaptadas a sua ação, provoca a morte de animais e influi na 
ocupação espacial das matas, uma vez que quase sempre atinge a sua borda.  
Com a retirada do gado do Parque, maior será o perigo e os problemas que o fogo 
poderá trazer. Mais palha será acumulada nos campos, num Parque cercado de 
propriedades que utilizam o fogo nos pastos. Se houver incêndios, serão 
provavelmente mais violentos dos que as queimadas realizadas em pastos 
excessivamente pastoreados. (p. 113) 

 
Percebe-se que há uma preocupação em apontar o fogo como um tema a ser incorporado 
pelo Plano de Manejo, uma vez que sua incidência, natural ou artificial, é um fator de 
relevância no equilíbrio (ou desequilíbrio) ambiental. O Plano de Manejo do Parque Nacional 
de Aparados da Serra foi norteado por objetivos  aos quais um programa de prevenção e 
combate a incêndio, dentro de um plano de manejo específico para o fogo, deve se 
conformar.  
 
O documento de 1984 aponta, como um dos principais fatores que impedem o Parque de 
efetivamente existir como uma Unidade de Conservação, a sua situação fundiária, com 
áreas desapropriadas ainda não indenizadas e desocupadas, da qual derivam diretamente 
vários fatores relacionados às causas de incêndios provocados pela ação humana. Além 
dos perigos imediatos, como os fogos provocados para a renovação de pastagem, há os 
perigos futuros, quando da retirada dos animais das áreas alocadas atualmente para 
pastagem, como o acúmulo de combustível (capim seco). 
 
Como projeto, o Plano de Manejo apresenta uma proposta consubstanciada num Programa 
de Operações, subdividido em três subprogramas, quais sejam: Subprograma de Proteção, 
Subprograma de Manutenção, e Subprograma de Administração. 
 
Da análise das várias medidas propostas para o manejo global do Parque nos três 
subprogramas, percebe-se uma certa discrepância: ao mesmo tempo em que o documento 
reconhece os perigos do fogo, chegando a apontar causas e conseqüências objetivas, 
praticamente nada de concreto ou objetivo é proposto para a prevenção e combate a 
incêndios (que podem assumir grandes proporções, como o incêndio histórico de 1951). Das 
29 atividades propostas no subprograma de proteção, que é onde deve se desenvolver a 
proteção a incêndios, somente duas contemplam a problemática do incêndio: 
 

•  instalar torres de controle de incêndio; e 
•  adquirir equipamento para controle de incêndio, tais como: trator com carro-pipa, 

pás, enxadas e extintores. 
 

Note-se que são medidas de caráter genérico e absolutamente insuficientes. Isso é 
escusável e compreensível pelo caráter de urgência com que o plano foi elaborado, porém é 
uma deficiência que deve ser sanada. Não basta instalar torres e adquirir alguns 
equipamentos. É preciso que a instalação e a aquisição cumpram um plano. A prevenção só 
funciona se for sistemática, baseada numa visão estratégica, e a implantação de um 
“sistema” de prevenção a incêndio deve ser precedida de um minucioso estudo.  
 
Algo nesse sentido é proposto no item “Normas” desse mesmo subprograma: “a localização 
e o projeto das torres de incêndio serão fornecidos ou aprovados pelo DN”. Mas tal proposta 
é centrada nas torres, e por isso restrita. Deve-se lembrar que estas são elementos 
importantes num sistema efetivo e eficaz de prevenção e combate a incêndios, mas o 
sistema não se resume a elas. O aparato das torres envolve sistemas de alta tecnologia, 
que, além de detectarem o incêndio, desencadeiam um processo de combate e o 
monitoram. Se tudo não funcionar harmonicamente, a torre, em muitos casos, pode ser 
apenas o local privilegiado para se assistir a uma grande catástrofe ambiental. 
 
No Subprograma de Manutenção, nada de específico é proposto para a prevenção e 
combate a incêndios florestais. Há apenas uma proposta (“equipar as construções com 
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extintores de incêndio e revisá-los periodicamente”) que se restringe, ao que parece, à 
prevenção e combate a incêndios que ocorram nas edificações. Nada consta sobre 
incêndios florestais, assim como, nesse subprograma, nenhuma norma pertinente é 
sugerida. 
 
Igualmente, nada de específico sobre o tema incêndio florestal é proposto no Subprograma 
de Administração. Nem em linhas gerais. Isso é de se estranhar porque quanto a outros 
temas, como eletrificação e recreação, por exemplo, as propostas chegam ao nível 
quantitativo.  

 

3.4.1.2 Plano de ação emergencial 
O plano de Ação Emergencial do Parque Nacional de Aparados da Serra data de 1995. 
Onze anos depois da publicação do Plano de Manejo do Parque, do qual segue linha, com 
levantamentos de aspectos florísticos, faunísticos, geomorfológicos, 
hidrográficos/hidrológicos, socioeconômicos e culturais, entre outro. 
 
No que diz respeito ao quesito incêndio florestal, o Plano traz um breve capítulo, sem 
maiores detalhes. Merece citação um diagnóstico que parece querer apontar para uma linha 
de ação: 

 
Acredita-se que futuramente, após se completar a desapropriação e a retirada do 
gado haverá um crescimento substancial da vegetação do campo e o acúmulo de 
muita palha seca, o que ocorrendo em um Parque cercado por propriedades que 
utilizam o fogo para a limpeza dos pastos, aumentará substancialmente o risco de 
grandes incêndios, inclusive florestais. 
Inexistem no Parque equipamentos suficientes para o combate a incêndios. Conta-
se apenas com um abafador em condições de uso; dessa forma, o fogo propaga-se 
por algumas horas em grandes áreas até apagar naturalmente nos locais mais 
úmidos.  
É muito necessário que os funcionários do PNAS participem de treinamentos 
específicos e que sejam adquiridos os equipamentos adequados à prevenção e 
combate ao fogo. Devem também desde já ser negociados acordos de cooperação 
com instituições que possam atuar no combate de eventuais ocorrências. (p. 13) 

 
É um diagnóstico claro e conciso, que informa que praticamente nada existe em termos de 
proteção contra incêndios florestais,  nem sequer um mínimo aparato, e muito menos 
alguém que tenha condições de utilizá-lo. Tudo, neste sentido, ainda está por ser feito (pelo 
menos até 1995). E talvez por isso a proposta tenha sido tão genérica, para não dizer 
superficial. 
 
O ponto chave do Plano de Ação Emergencial é o “Quadro de Avaliação do Cumprimento 
das Principais Atividades/Normas Previstas no Plano de Manejo do Parque Nacional de 
Aparados da Serra — RS/SC”. Tal quadro traz todas as atividades e normas propostas no 
Plano de Manejo de 1984, nos subprogramas de proteção, manutenção e administração, as 
quais vêm assinaladas, de acordo com o cumprimento, como T (total), P (parcial) ou N 
(nada), além de observações pertinentes.  
 
Resumidamente, o subprograma de proteção apresentou 25 atividades/normas nada 
cumpridas (N), 11 parcialmente cumpridas (P) e apenas quatro totalmente cumpridas (T).  É 
revelador que, no que diz respeito às poucas atividades/normas propostas em relação à 
problemática do incêndio florestal, duas foram assinaladas com N (“instalar torres de 
controle de incêndios” e “a localização e projeto das torres de controle de incêndios deverão 
ser fornecidos ou aprovados pelo DN”) e uma com P (“adquirir equipamentos para o controle 
de incêndios, tais como: trator com carro-pipa, pás, enxadas e extintores”). Neste último, o 
que foi adquirido resume-se, segundo as observações, a “três abafadores, estando dois 
deles sem condições de uso e cinco extintores (três em condições de uso nas casas e no 
escritório)”. Nem mesmo outros itens que não afetam exclusivamente a proteção contra 
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incêndios foram cumpridos, como comunicações e transportes. Nem mesmo os dois 
binóculos solicitados onze anos antes foram providenciados (até 1995). 
 
Com respeito aos outros dois subprogramas (manutenção e administração), se nenhuma 
proposta objetiva quanto à proteção contra incêndios florestais havia sido feita, não há que 
se esperar pelo cumprimento. Só para informação, o subprograma de manutenção teve 11 
propostas assinaladas com N, quatro com P e duas com T. O subprograma de 
administração teve 13 propostas assinaladas com N, três com P e duas com T.  
 
A conclusão desse estudo efetuado no Plano de Ação Emergencial de 1995 foi óbvia: o 
Plano de Manejo de 1984 foi minimamente implementado, como expresso em percentuais 
no próprio relatório.  
 
Após, o documento apresenta a problemática da Unidade de Conservação, que é um 
diagnóstico resultante do Seminário de Planejamento realizado à época da elaboração do 
Plano de Ação Emergencial.  
  
As propostas de ação foram agrupadas em três categorias (“administração”, “infra-estrutura 
e equipamentos” e “proteção”) e de acordo com três níveis crescentes de prioridade 
(situações críticas, importância fundamental, e situações desejadas). 
 
Especificamente em relação à problemática do incêndio florestal, na categoria 
“administração”, existe uma única menção, classificada como prioridade de nível 2 
(importância fundamental), no subitem “curso de formação e treinamento na prevenção e 
combate a incêndios”, do item “promover o aperfeiçoamento profissional através da 
participação dos servidores em cursos de capacitação”. Sobre isso merece citação a 
observação feita: “estima-se ainda que para a realização do ‘curso de formação e 
treinamento na prevenção e combate a incêndios’ poderá ser obtido o apoio da Celulose 
Cambará e do PREVFOGO” (p. 105). 
 
Na categoria “infra-estrutura e equipamentos”, existe a proposta de “adquirir equipamentos 
de combate a incêndio”, assinalada como prioridade de nível 1 (situações críticas) e 2 
(importância fundamental), o que já demonstra uma maior preocupação com o tema.  
 
Enfim, na categoria “proteção”, a preocupação com a proteção contra incêndios florestais se 
torna patente com a inclusão de uma proposta classificada como prioridade nível 1 
(“intensificar a fiscalização em áreas sensíveis a invasões e a incêndios, nos períodos 
críticos”) e outra (“estabelecer um sistema de prevenção e combate a incêndios”) 
subdividida em quatro subpropostas:  
 

•  elaborar e implementar um plano de prevenção e combate a incêndios — 
prioridade nível 2; 

•  realizar campanhas preventivas para evitar a ocorrência de queimadas — 
prioridade nível 2; 

•  firmar acordos de cooperação com empresas da região que disponham desse 
serviço para atuar nas ações de combate a incêndios — prioridade nível 1; e 

•  firmar acordos de cooperação com empresas que possuam brigadas de incêndio, 
visando capacitar voluntários das comunidades da região da UC para apoio às 
ações de prevenção e combate a incêndios — prioridade nível 2.  

 
Nota-se que as propostas são mais concretas e mais dirigidas do que as do Plano de 
Manejo, apontando para soluções mais específicas e para a necessidade de elaboração de 
um plano de proteção contra incêndios florestais de médio prazo que conte também com a 
participação de agentes externos ao Parque, como as empresas e a comunidade.   
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3.4.1.3 Programa de manejo de fogo 
O Programa de Manejo de Fogo do Parque Nacional de Aparados da Serra foi elaborado em 
1999 pela equipe composta pelo Engenheiro Florestal Sr. Paulo Cezar Mendes Ramos e 
pelo Biólogo Sr. Marcelo Brilhante de Medeiros, do Sistema Nacional de Prevenção e 
Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO), vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).  
 
Tal Programa, baseado em bibliografia relativamente extensa e especializada, divide-se em 
cinco tópicos, que abordam respectivamente: 
 
a) Efeitos do fogo no ecossistema – neste capítulo os autores trazem considerações a 
respeito da incidência natural e artificial do fogo nos ecossistemas em geral, bem como 
sobre seus efeitos positivos e, principalmente, negativos.  Salientam que os incêndios 
artificiais são oriundos principalmente das técnicas de renovação de pastagens e limpeza de 
restos florestais, e que estas ocorrências representam as maiores ameaças ao ecossistema 
do Parque. Não obstante, os autores mencionam uma falta de estudos específicos sobre a 
incidência e os efeitos do fogo na biota do Parque (Mata Atlântica). De fato, o rol 
bibliográfico não traz nenhum título sobre o assunto. Vale anotar as palavras textuais: 

 
Em relação aos ambientes encontrados no Parque Nacional Aparados da Serra, 
com fitofisionomias características do bioma Mata Atlântica, ainda há 
desconhecimento sobre os efeitos do fogo sobre a biota e os fatores físicos. As 
pesquisas em relação aos efeitos do fogo avaliam as demandas para a elaboração 
de um Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e se recomenda 
uma estratégia de manejo têm sido desenvolvidas principalmente no Cerrado e na 
Amazônia, onde ocorrem incêndios florestais com maior freqüência e intensidade. 
(p. 5) 
 

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

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

 
Atividades de manejo, para qualquer objetivo direcionado para conservação, devem 
ser baseadas em alguns princípios  básicos como, por exemplo: processos 
ecológicos críticos devem ser mantidos e deve-se buscar a restauração do regime 
normal de fogo na área ou tentar reproduzir os efeitos históricos do fogo na área; os 
objetivos devem se basear no entendimento das propriedades ecológicas do 
sistema; as ameaças externas devem ser minimizadas; os processos evolutivos 
devem ser conservados e o manejo deve ser adaptável e minimamente intrusivo. 
(1999: 10). 

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

 
O que tem sido feito é a utilização das informações obtidas pelo satélite 
meteorológico NOAA para o mapeamento dos focos de fogo que, no entanto, 
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apresentam problemas, como a resolução das informações , ou seja, cada ponto 
observado corresponde a aproximadamente 1km2 (100ha). Mas se um foco de 
incêndio, de cerca de 1ha (aproximadamente o tamanho de um campo de futebol), 
tiver uma queima muito intensa, o calor irá saturar o sensor dos satélites, e este 
dará uma resposta como se os 100ha estivessem em chamas, o que resulta num 
erro 100 vezes maior. (1998, p. 16) 

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

FMA = 100 ∑ (100 / H) 
 i=1 
Na fórmula,  h  é a  umidade relativa do ar em porcentagem medida diariamente (falta 
acrescentar à fórmula o índice de correção quando ocorre uma chuva no dia anterior). 
Obtido o índice com a equação, classifica-se na tabela abaixo para verificar o grau de perigo 
(Tabela 3.4.1-1). 
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Tabela 3.4.1-1: Graus de Perigo 

Valor do índice Grau de Perigo 

Até 1,0 NULO 

de 1,3 a 3,0 PEQUENO 
de 3,1 a 8,0 MÉDIO 
de 8,1 a 20,0 ALTO 

Maior que 20,0 EXTREMO 
Fonte: ESALQ 

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

•  Baixo ou nulo: os incêndios não irrompem prontamente da maioria das causas 
acidentais, embora muitos fogos provenientes de raios tenham início em algumas 
áreas durante o período de baixo risco. Os incêndios que irrompem geralmente 
desenvolvem-se lentamente e há pouca tendência para surgirem. Freqüentemente 
ardem com obscuridade, mas desenvolvem-se com ramificações. 

•  Pequeno: podem surgir de causas acidentais, mas o número de ocorrências é 
geralmente baixo. A marcha de propagação é moderada, concentrações pesadas de 
combustíveis arderão com grande caloria, podendo haver ramificações. O controle 
de incêndios durante os períodos de risco pequeno geralmente não apresenta 
problemas especiais. 

•  Médio: os incêndios terão início com bastante facilidade. Arderão com caloria 
elevada, propagando-se rapidamente, ramificando-se prontamente. O controle dos 
incêndios, durante o período de risco médio, pode tornar-se difícil, exceto se não 
combatidos de imediato e rapidamente enquanto em pequenas proporções. 

•  Alto: os incêndios irrompem facilmente. Terão propagação rápida e em alta marcha 
de propagação e velocidade, com consideráveis ramificações. O ataque direto pela 
frente do incêndio é raramente possível após este ter ardido alguns minutos. 

•  Extremo: os incêndios irrompem muito facilmente, podendo ter início por meio de 
causas incomuns e inesperadas. Os incêndios ardem e se propagam rápida e 
intensamente. O ataque é raramente possível, exceto quando os fogos estiverem 
ainda permanentes. As frentes que avançam são geralmente incontroláveis enquanto 
prevalecem períodos de extremo risco e o trabalho de controle mais eficiente deve 
ser resumido aos flancos. 

 
A utilização correta dessa fórmula não é difícil e pode ser executada por qualquer pessoa 
que compreenda sua finalidade e faça alguns exercícios práticos. Uma maneira de manter o 
pessoal sempre informado do risco de incêndio é confeccionar uma espécie de relógio (um 
gráfico do tipo “pizza” com cinco setores e um ponteiro indicativo) e afixa-lo no local ou nos 
locais de maior circulação, mantendo-se sempre alguém encarregado de diariamente 
calcular o índice e posicionar o ponteiro no local correspondente. 
 
Na continuação do estudo, ainda dentro da parte dedicada à pré-supressão, há subitens 
dedicados respectivamente à Formação de Brigadas (Seleção de Pessoal e Treinamento); 
Educação Ambiental; Controle e Fiscalização; Corta-fogo, Aceiros ou Barreiras para 
Isolamento de Combustível; e Equipamentos de Combate. Cabe dizer que os itens 
levantados são de extrema importância, não só para a fase de prevenção, como também 
para a de combate a incêndios. As medidas propostas são realmente necessárias, porém a 
formação de brigadas, bem como o treinamento, não deve ficar restrita ao efetivo do parque, 
devendo ser criados cursos de prevenção e combate a incêndios florestais que formem um 
corpo de voluntários oriundos das comunidades adjacentes. A formação de combatentes 
deve ser uma atividade constante, oferecida à comunidade não apenas no Parque, mas 
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também, e principalmente, nas escolas, nos centros comunitários, nas associações, 
fazendas, enfim, onde houver a possibilidade de inserção. Tais atividades podem ser 
incentivadas no âmbito do Plano de Ação Interagências anteriormente proposto e 
concomitantemente a um plano de Educação Ambiental, porém de forma mais prática e 
específica.  
 
A institucionalização da parceria é o modelo indicado, em linhas gerais, como ideal para o 
cumprimento das atribuições legais das instituições envolvidas e para a capacitação da 
sociedade junto a sustentabilidade do planeta. A parceria, neste modelo, não é estanque, 
podendo ser adaptada aos interesses dos envolvidos quaisquer que sejam, para adequarem 
aos interesses e oportunidades, mas sempre visando o cidadão ético em relação ao seu 
ambiente. A proposta aponta para este caminho e indica a necessidade desta parceria na 
divisão da “tarefa de casa”, com vantagens  positivas para as instituições envolvidas e 
principalmente para a sociedade. (CINTO, 1998) 
 
A idéia é formar um corpo permanente de voluntários treinados que pode ser acionado 
imediatamente para o combate, através de um cadastro atualizado, e que esses mesmos 
voluntários sejam vetores, multiplicadores de uma cultura de prevenção, conservação e 
inclusive de fiscalização do parque e entorno, com a disponibilização e divulgação de 
telefones para comunicação de fatos e ocorrências, inclusive denúncias.  
 
Quanto à Educação Ambiental, dirigida aos habitantes da região em torno do parque, deve 
haver um plano que supere os lugares-comuns do discurso puramente preservacionista e 
que aponte para um projeto de desenvolvimento sustentável. De acordo com Daniel CINTO: 
 

A questão é planejar o desenvolvimento através de dimensões de sustentabilidade 
conforme orienta Sachs: 
1. Social: Civilização do ser, maior equidade na distribuição ao ter e da renda, 
melhorando as condições de amplas massas da população. 
2. Econômica: Alocação eficiente de recursos, fluxo regular do investimento 
público e privado, eficiência em termos macio, sociais e não pela lucratividade. 
3. Ecológica: Ampliar a capacidade de carga da terra, através do uso de recursos 
potenciais com o mínimo dano e para os propósitos sociais válidos. Intensificação da 
pesquisa tecnológica e proteção ambiental adequada. 
4. Espacial: Configuração rural – urbana mais equilibrada. 
5. Cultural: Ecodesenvolvimento, pluralidade de soluções, respeito a cada 
ecossistema, cultural e local.  
A questão é colocar o homem como parte do meio ambiente, dependente deste para 
sua sobrevivência, tirando-o da posição de proprietário todo poderoso dos recursos 
naturais, que prometia ser inesgotável, e engajá-lo no planejamento do 
desenvolvimento de forma coerente. (1998, p. 30) 

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

3.4.1.4 Estimativas de orçamento para o Programa de Fogo no Parque Nacional 
Aparados da Serra 

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

 

3.4.2 RESULTADO DA IDA A CAMPO: DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO E SUGESTÕES 
PARA UM PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS 

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

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

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

Municípios Data das 
operações AI/NOT/TEI Infrações Localidade 

071842 Corte de árvores e 
queimada de 20 ha Pedra Branca 

82712/089774 Corte de árvores nativa Figueira 
071843 Colocação de cerca Pedra Branca 

082715/089776
Corte de árvores 0,5 ha 
e apreendido 15 st de 

lenha 
Pintada 

15 a 19/10 

082714 Corte raso de 0,5 ha de 
mata nativa Pedra Branca 

082718/089777 Corte de 0,5 ha de 
mata nativa Rio Macaco 

082719/088778 Corte de 03 ha mata 
ciliar  

071844 Lenha Nativa 
armazenada Pintada 

Praia Grande/SC 

21 a 22/11 

082720/089779 Lenha Nativa 
armazenada 15 st Pintada 

 
082716 

Por acampar sem 
autorização 

Cânion Malacara 
 Cambará do 

Sul/RS 

 
15 a 18/11 

 
 

 
082717 

Por acampar sem 
autorização 

 
Cânion Malacara 

 
 

3.5.1.2 Pesquisa e monitoramento 
a) Pesquisa 
Junto ao mirante do Cotovelo existe uma construção adaptada para servir como alojamento 
para técnicos e pesquisadores. Uma outra ao lado, pequena, foi adaptada como espaço de 
estudo. 
A administração registra sistematicamente os projetos de pesquisa apresentados em um 
banco de dados eletrônico (Access 2000). Foram registrados 77 projetos, até junho de 2002, 
entre apresentados, concluídos sem relatório final, concluídos com relatório final e não 
realizados. Os temas abrangem administração, arquitetura, desenvolvimento rural, ecologia, 
ecoturismo, manejo, faunística, florística, entre outros. 
O quadro 3.5.1-2 apresenta os títulos e autores e/ou instituições das pesquisas já 
desenvolvidas e/ou em desenvolvimento nas Unidades até junho de 2002, segundo suas 
áreas temáticas, constando ainda sua situação. 
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Quadro 3.5.1-2: Pesquisas desenvolvidas nos Parques Nacionais até junho de 2002 

ASSUNTO AUTOR TÍTULO SITUAÇÃO 

Jairo José Zocche - UNESC 
"Unidades de 

Conservação: Tipos, 
Objetivos e Importância" 

Concluída 

Administração Cláudio Rocha de Santos 
Jacinto – Coordenador – !!! 

qual a instituiçao  

"Programa de vivência no 
Parque Nacional de 
Aparados da Serra" 

Concluída com relatório 
final 

Arquitetura Fernando Freitas Fuão UFRS 
"Canyons: A avenida 

Borges de Medeiros e o 
Itaimbézinho" 

Concluída com relatório 
final 

Desenvolvimento 
Rural Cíntia Brustolin 

"Justiça, Poder e 
Preservação Ambiental: 

embate em torno da 
criação do Parque 

Nacional dos Aparados da 
Serra" 

Autorizado sem 
relatório 

Paulo Cezar Reys Bastos - 
IBAMA / PNAS 

"Plantas alóctones: Parque 
Nacional de Aparados da 

Serra" 
Apresentado 

Cecília Volkmer Ribeiro, Dra. 
Qual instituição ... 

"Registro e descrição de 
nova espécie de Porifera 
no Parque Nacional da 

Serra Geral, Cambará do 
Sul, RS" 

Gustavo Martinelli - Jard. Bot. 
RJ 

"Biologia e Conservação 
de Bromeliaceae da 
Floresta Atlântica do 

Brasil" 

Jaqueline Maria Goerck - 
Missouri, St. Louis 

"Fatores ecológicos e 
históricos responsáveis 
pela raridade nas aves: 

Um estudo com 
‘Drymophila’ e 
‘Hypocnemis’" 

Maria de Fátima Maciel dos 
Santos – UFRS 

"Ecologia e conservação 
do "Puma concolor" no 

Parque Nacional de 
Aparados da Serra - 

Cambará do Sul - RS" 

Nêmora Pauletti Prestes – 
AMA 

"Identificação e proteção 
dos ninhos de "Amazona 

pretei" no RS." 

Rosa Mara Borges da Silveira 
- UFRS 

"Estudo biossistemático 
das Aphyllophorales, 

fungos xilófagos da mata 
de ‘Araucaria angustifolia’ 

(Bertol.) O. Kuntze do 
Parque Nacional de 
Aparados da Serra." 

Concluída com relatório 
final 

Dagoberto Port e Emerson 
Monteiro Viera - UNISINOS 

"Ecologia de canídeos do 
Parque Nacional de 
Aparados da Serra" 

Ecologia 

Rodrigo Cunha - PUC-RS 

"Estudo da biologia de 
abelhas do gênero 

‘Monoeca’ sp. 
(Hymenoptera; 
Anthophoridae; 

Exomalopsini) na Região." 

Concluída sem relatório 
final 
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ASSUNTO AUTOR TÍTULO SITUAÇÃO 

Francisco de Assis Ganeo de 
Mello - UNESP 

"Sistemática e evolução 
das espécies de ‘Ectecous 

saussure’, 1878  
(Orthoptera: Grylloidea), 

nas florestas costeiras do 
sudeste e sul do Brasil e 

certas ilhas” 

Isabel Alves dos Santos - 
PUC 

"Estudo científico de uma 
espécie de abelha 
(‘Monoeca’ sp)." 

Ecologia 

Thomas Michael Lewinsohn 

"Associação de insetos 
fitófagos e compostas: 

Diversidade local e 
Regional e seus 
determinantes" 

Não realizada 

Wilson Abrahão Rabahy, Dr. 
"Estudo sobre o turismo 
praticado em ambientes 
naturais conservados" 

Apresentado em 
19/06/2002 

Albatroz: Ecoturismo e Meio 
Ambiente & Eco Brasil Assoc. 

Bras. 

"Turismo Participativo: 
Special Interest Travel" 

MMA - IBAMA - DIREC - 
DEUC - Núcleo de Ecoturismo

"Pólos Ecoturísticos em 
Parques Nacionais e 
Zonas de Influência" 

Sônia Maria Sfair Kinker - 
USP 

"Ecoturismo como 
estratégia para a 

Conservação da Natureza" 

Concluída com relatório 
final 

Ecoturismo 

Rafael Cordioli "Ecoturismo e Educação 
Física" Não realizada 

Eluiz do Amaral Boff & Paulo 
Cezar Reys Bastos 

"Tratamento de Resíduos 
Sólidos: Bom Jesus/RS" Apresentado 

Conselho de Turismo de Praia 
Grande/SC & outros 

"Conhecendo a vida 
Selvagem" 

Paulo Cezar Reys Bastos - 
IBAMA / PNAS 

"Fomento à Educação 
Ambiental aos Municípios 
de Entorno aos Parques" 

Concluída com relatório 
final 

Paulo Cezar Reys Bastos - 
IBAMA / PNAS 

"Fomento às pesquisas e 
divulgação aos visitantes 
do Parque Nacional de 

Aparados da Serra” 

Encerrada não 
realizada por falta de 

patrocinadores 

Educação 
Ambiental 

Maria de Fátima Maciel dos 
Santos - UFRS 

"Taimbé: Natureza e 
Historias - Interpretação 

Ambiental do Parque 
Nacional de Aparados da 

Serra por meios 
interativos." 

Não realizada 

Ana Maria Leal Zanchet, MSc 
- UNISINOS 

"Diversidade, abundância 
e distribuição de tricladidos 

no Parque Nacional de 
Aparados  da Serra" 

Emerson Monteiro Vieira, Dr. - 
UNISINOS 

"Pequenos Mamíferos no 
Parque Nacional de 
Aparados da Serra: 

Levantamento de espécies 
e ecologia das 
comunidades" 

Autorizado com 
relatório parcial 

Faunística 

Clarice Hofstadler Deiques 

"Comunidade de serpentes 
do Parque Nacional de 
Aparados da Serra, Rio 

Grande do Sul." 

Autorizado sem 
relatório 
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ASSUNTO AUTOR TÍTULO SITUAÇÃO 

Fernanda Michalski, MSc 

"Status, distribuição e 
conservação dos 

mamíferos carnívoros no 
Rio Grande do Sul, Brasil." 

Maria Virgínia Petry - 
UNISINOS 

"Levantamento fotográfico 
das aves do PNAS" - 
"Estudo das aves do 

Parque Nacional  de 
Aparados da Serra  - 

PNAS" 

Autorizado sem 
relatório 

Gracieli Niero Machado - 
UNESC 

"Levantamento da Fauna 
silvestre do Parque 

Nacional de Aparados da 
Serra em território 

catarinense, Praia Grande" 

Concluída 

Benedito Salvador Ataguile, 
MSc - CEMAVE 

"Monitoramento da 
avifauna no Parque 

Nacional de Aparados da 
Serra" 

Faunística 

Marcelo Mazzolli, Projeto 
Puma/SC 

"Levantamento de 
mamíferos no Parque 

Nacional de Aparados da 
Serra" 

Não realizada 

Andrea Von Der Heyde 
Lamberts 

"Aspectos quantitativos da 
produção, dispersão e 

destino de sementes de 
‘Araucaria angustifolia’ 

(Bert.) O. Kuntze e relação 
com diferentes 

fitofisiologias do Parque 
Nacional de Aparados da 

Serra - Rio grande do Sul." 

Jair Putzke "Criptogamas do 
Itaimbezinho (PNAS)" 

Roseli Lopes da Costa 
Bortokuzzi - UFRGS 

"Diversidade e Distribuição 
geográfica das espécies de 

Caesalpinioidae 
(Leguminosae)  no estado 
de Santa Catarina, Brasil" 

Suzana Andreatta Nietiedt, 
MSc 

"Biodiversidade da família 
Corticiaceae 

(Basidiomycota) em 
plantações de ‘Eucalyptus’ 

sp e em fragmentos 
florestais nativos no Rio 
Grande do Sul, Brasil”. 

Vanilde Citadini-Zanette, Dra - 
UNESC 

"Vegetação de Aparados 
da Serra" 

Autorizado sem 
relatório 

Alesandro Schardosin Klein & 
outros - UNESC 

"Vegetação do Parque 
Nacional de Aparados da 

Serra em território 
catarinense, município de 

Praia Grande" 
Escola Agrotécnica Federal de 

Sombrio "Espécies Florestais" 

Florística 

Eunice de Lemos Michel - 
UFRGS 

"Briófitas epífitas em mata 
de Araucária no Rio 

Grande do Sul, Brasil" 

Concluída com relatório 
final 
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ASSUNTO AUTOR TÍTULO SITUAÇÃO 

Altemir José Mossi - URI 

"Estudos de diversidade 
em espinheira Santa 

‘Maytenus ilicifolia’ Mart., 
no Estado do Rio Grande 

do Sul". 

Jefferson Prado - USP 
"Revisão taxonômica de 

Adianatum L. (Pteridaceae) 
no Brasil" 

Jorge Luiz Waechter, Dr. & 
João André Jarenkow, Dr. 

"Flora do Parque Nacional 
de Aparados da Serra" 

Jovita Cislisnki Yesilyurt 

"Sistemática do gênero 
‘Doryopteris’ J.SM 

(Pteridaceae - 
Pteridophyta)" 

Maria Sulamita Dias da Silva 
Melo, FURB 

"Florística de bryophytas e 
hepatophytas do Parque 
Nacional de Aparados da 

Serra - RS/SC" 
Paulo Henrique Labiak 

Evangelista, MSc 
"A família Grammitidaceae 
(Pteridophyta) no Brasil." 

Florística 

Silvana Aparecida Pires de 
Godoy 

"Revisão do Gênero 
Siphocampylus pohl para o 

Brasil" 

Não autorizada 

Paulo Chistiano de Anchieta 
Garcia - UNESP 

"Revisão taxonômica e 
análise filogenética das 

espécies do gênero Hyla 
laurenti do complexo 

‘margena”. 

Concluída com relatório 
final 

Genética 

Paulo Augusto Suano Nuin, 
MSc - MZUSP 

"Análise preliminar das 
relações de parentesco da 

subfamília Hylodinae 
(Leptodactylidae, Anura)." 

Não realizada 

Carlos Alberto Carvalho Reos "Turismo de Aventura" 

Daniela Fuhro & Gabriela 
Paise - UNISINOS 

"Relatório de Campo: A 
mata com araucária, os 

campos de cima da serra, 
a mata atlântica e a marca 
do homem no ambiente" 

Osvaldo Luiz Balbinot et al. 
"Relatório da Incursão ao 

Canyon do Itaibezinho pela 
Trilha do Rio do Boi." 

Peter Riang Dalla Riva de 
Oliveira 

"Relatório de Incursão na 
Trilha do Cavalinho" 

Incursão 

Peter Saile - GTZ - IBAMA 
"Projeto Unidades de 

Conservação - Relatório de 
Viagem" 

Concluída com relatório 
final 

Paulo Cezar Reys Bastos - 
IBAMA / PNAS 

"Proposição de um 
programa de ‘review’ do 

Parque Nacional de 
Aparados da Serra." 

Paulo Cezar Reys Bastos & 
Fernando Athayde de 

Nóbrega 

"Regimento Interno do 
Parque Nacional de 
Aparados da Serra" 

Apresentado 

Manejo 

Flávio Henrique Guimarães 
Rodrigues, Dr. 

"Influência da Visitação 
Pública na fauna de 

mamíferos de médio e 
grande porte no Parque 

Nacional de Aparados da 
Serra, RS, Brasil". 

Autorizado sem 
relatório 
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ASSUNTO AUTOR TÍTULO SITUAÇÃO 

Antônio Danilo Morais 
Barbosa 

"Orientação para 
sinalização visual de 
Parques Nacionais, 

estações ecológicas e 
reservas biológicas" 

Clarice Glufke 

"Trilhas para uso público 
no Parque Nacional de 

Aparados da Serra - RS / 
SC" 

Fernando Athayde de 
Nóbrega & outros 

"Pesquisa de Opinião : 
Impressões dos visitantes 
sobre o Parque Nacional 
de Aparados da Serra" 

"Uma visão geral do 
Parque Nacional de 
Aparados da Serra e 

Parque Nacional da Serra 
Geral." 

"Manejo para extinção do 
tojo (Leguminosa: 

Papilionaceae: Ulex 
europaeus), exótica 
invasora do PNAS e 

redondezas. 

Paulo Cezar Reys Bastos - 
IBAMA / PNAS 

"Manejo e Monitoramento 
em Área de Preservação. 
Objeto: Parque Nacional 
de Aparados da Serra" 

Razim Locações e Comércio 
Ltda 

"Estudo de viabilidade 
econômica e impacto 

ambiental para 
implantação de um sistema 

de transporte interno no 
Parque Nacional de 
Aparados da Serra". 

Sônia Helena Taveira de 
Camargo Cordeiro - 

Consultora 

"Diagnóstico da Situação e 
Potencialidades de Uso e 

Proposta Preliminar de 
Uso Público" 

Tito de Paula Couto & outros 

"Pesquisa e 
desenvolvimento de 

métodos para 
monitoramento em áreas 

silvestres 
protegidas:Parque 

Nacional de Aparados da 
Serra e ecossistemas 

associados" 

Concluída com relatório 
final 

Dino Damiani - Studio MDA. "Sistema de sinalização do 
PNAS" 

Manejo 
 

Gasoduto Bolívia - Brasil 

"Projeto de regularização 
fundiária do Parque 

Nacional de Aparados da 
Serra" 

Não autorizada 
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ASSUNTO AUTOR TÍTULO SITUAÇÃO 

Manejo Sergio Arraes Monteiro - 
IBAMA/RS 

"Metodologia para o 
Planejamento e 

Gerenciamento de 
Unidades de Conservação 
de Uso Indireto, através de 

Técnicas de 
Sensoriamento Remoto e 
Sistema de Informações 

Geográficas Aplicadas em 
Fotografias Aéreas de 

Pequeno Formato" 

Não autorizada 

Microbiologia Vladimir Stolzenberg Torres 

"Contribuição ao 
conhecimento da 

microbiota aquática do 
Parque Nacional de 
Aparados da Serra , 

Cambará do Sul / RS , 
Brasil" 

Concluída com relatório 
final 

Lionel Roth & Maria Luisa 
Lorscheitter - UFRS 

"Estudo palinológico de 
uma turfeira no Parque 

Nacional de Aparados da 
Serra, Rio Grande do Sul " 

Concluída com relatório 
final 

Palinologia 

Ari Roisenberg, Dr. - UFRS 

"Palinologia e Geoquímica 
orgânica aplicada à 

reconstituição 
paleoclimática da região da 

mata atlântica no RS" 

Concluída sem relatório 
final 

Gustavo Souza Valladares, 
UFRRJ 

"Caracterização de 
Organossolos, auxílio e 

sua classificação" 

Autorizado sem 
relatório 

Pedologia 
Nestor Kampf & Paulo 

Schneider - UFRS 

"Caracterização 
pedalógica de solos 

orgânicos no Rio Grande 
do Sul" 

Concluída com relatório 
final 

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

Meses Temp. 
do Ar 
( C ) 

Temp. 
Máxima 

( C ) 

Temperatura 
Mínima ( C ) 

Umidade 
Relativa 

(%) 

Precipitação 
Mensal 
(mm) 

Evaporação
(mm) 

JAN/02 17,9 24,3 13,2 84 237,0 89,5 
FEV 17,3 24,0 11,7 82 82,8 78,3 
MAR 20,2 26,2 15,8 85 154,0 81,6 
ABR 16,5 22,1 12,3 88 145,1 64,4 
MAIO 14,1 19,6 9,8 88 167,6 60,8 
JUN 11,3 16,8 7,0 85 368,2 63,1 
JUL 10,4 17,1 5,6 83 172,3 73,3 
AGO 13,3 19,9 8,3 78 171,8 104,2 
SET -      
OUT -      
NOV -      
DEZ -           

Fonte: Parque Nacional Aparados da Serra 

 
Tabela 3.5.1-2: Controle diário das condições de tempo 

EM RELAÇÃO AOS DIAS  aberto Fechado Chuva Neblina Sol 
2000 22 9 5 4 13 
2001 264 101 71 56 137 
2002 235 79 53 69 113 

Médias 174 63 43 43 88 
Soma 521 189 129 129 263 
(%) 73,4 26,6 24,8 24,8 50,5 

Desvio Médio 101,1 36,0 25,3 26,0 49,8 
Fonte: Parque Nacional Aparados da Serra 

 

3.5.1.3 Manejo 
 
3.5.1.3.1 Controle e eliminação de exóticas no interior das unidades 
 
a) Controle e eliminação de espécies vegetais exóticas nos Parques 
As principais espécies vegetais identificadas e que sofreram algum processo de controle ou 
eliminação foram: pinus (Pinus eliott); eucalípto (Eucaliptus sp); Tojo (Ulex aeuropeus); 
Cinamomo (Melia azedarach) (Tabela 3.5.1-3). Destas o pinus e eucalípto estão sendo 
retirado através de corte raso empregado pelos proprietários das terras. O manejo do tojo, 
de forma insipiente tem ocorrido através da gestão das UCs e parceria com empresas 
locais. 
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Tabela 3.5.1-3: Número de espécies vegetais exóticas eliminadas 

Ano Pe Eu Tj Ci Ot. Total 
1998 - - - - - - 

1999 36 15 18 0 0 79 
2000 121 34 110 2 0 267 
2001 268 34 14 2 52 370 
2002 28.755 44 7 0 23 28.829 
Total 29.180 127 149 4 75 29.545 

Fonte: Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral 
 

Pe. = Pinus eliott;  Eu. = Eucaliptus sp;  Tj =  Tojo (Ulex aeuropeus);  
Ci. = Cinamomo (Melia azedarach) 
 
Obs: Áreas particulares onde foram retiradas exóticas: 

1.1 – Móveis Florense – em processo de retirada; 
1.2 – Celulose Cambará – retirada concluída; 
1.3 – Kell – em processo de retirada; 
1.4 - Bromeide – retirada concluída.  

 
b) Controle de gado no interior do Parque Nacional de Aparados da Serra 
Proprietários que mantém gado bovino, eqüino e suíno no interior do Parque Nacional de 
Aparados da Serra, com autorização da justiça. 
 

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

•  Curso para formação e reciclagem de recepcionistas – Parque/Sec. de Turismo de 
Cambará do Sul e Sec. de Turismo do Gov. do Estado do R. G. do Sul –  Realizado em 
11 e 12 de novembro, na Unidade, em 20 a 25 de novembro, em Cambará do Sul, e em 
7 e 8 de dezembro  de 2001, em Porto Alegre.  

•  Palestras ‘Inter-Relacionamento da Biosfera” – Trabalho desenvolvido pelo Biog. Paulo 
Cezar, junto ao corpo docente do município de Praia Grande/SC; 

•  Palestras, distribuição de folder e exposição de video para orientação de alunos do 1°, 
2° e 3° graus e técnicos de outras instituições, no auditório da Unidade de Conservação 
(Tabela 3.5.1-4). 

 
Tabela 3.5.1-4: Controle de escolas e alunos atendidos  

MESES ALUNOS 
1°, 2°e 3° Grau 

INSTITUIÇÕES 
ESCOLARES 

JANEIRO 87 02 
FEVEREIRO 00 00 

MARÇO 00 00 
ABBRIL 192 05 
MAIO 208 06 

JUNHO 156 04 
JULHO 143 02 

AGOSTO 95 02 
SETEMBRO 260 07 
OUTUBRO 234 05 

NOVEMBRO 988 26 
DEZEMBRO 347 07 

TOTAL 2.710 66 
Fonte: Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

3.5.1.5 Relações públicas/divulgação 
A despeito das excelentes relações da administração das UCs com a administração 
municipal de Cambará do Sul, a participação institucional dos Parques em ações 
comunitárias no entorno é praticamente inexistente.  
Das propostas relacionadas às relações públicas apresentadas pelo Plano de Ação 
Emergencial, nenhuma foi implementada. 
Acredita-se que este tipo de informação deveria constar em uma tabela comparativa dos 
instrumentos de planejamento PM (1984) e PAE (1995). 
Entretanto, a divulgação dos atrativos dos Parques, em especial dos cânions Itaimbézinho e 
Fortaleza, vem crescendo a cada ano. 
Essa divulgação se refere as ações promocionais dos órgãos de turismo estaduais e 
municipais (principalmente no estado do Rio Grande do Sul e municípios dos Campos de 
Cima da Serra) e à crescente exposição na mídia impressa (revistas de turismo, revistas de 
aventura, cadernos de turismo dos principais jornais do país, etc) e televisiva, em que se 
destaca a minissérie da Rede Globo que mostra cenas dos cânions.  
Referente ainda às relações públicas dos Parques Nacionai, destacam-se: 
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•  Bio-região: Participação da 1ª reunião para criação da Bio-regional da Mata 

Atlântica Sul, realizada em Florianópolis, e 

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

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

3.5.2 ATIVIDADES OU SITUAÇÕES CONFLITANTES 

3.5.2.1 Problemas identificados durante o diagnóstico das unidades 
As atividades ou situações conflitantes dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e 
Serra Geral, descritas neste item, foram identificadas principalmente durante os trabalhos de 
campo da Avaliação Ecológica Rápida, do diagnóstico de Uso Público e mesmo das viagens 
de reconhecimento. Incorpora também a compilação de dados secundários referentes a 
documentos gerenciais e informações fornecidas pela administração dos Parques. 
Diferentes impactos decorrentes de cultivos agrícolas, da pecuária, de desmatamentos 
generalizados, da abertura de canais de drenagem, da introdução de espécies exóticas, do 
uso do fogo, do turismo desordenado, e do uso público em geral, foram registrados para a 
área das Unidades. Inclui-se também aqui alguns impactos registrados no entorno dos 
Parques, mas que têm relação direta para com os mesmos. Todos estes problemas e 
situações conflitantes estão especificados a seguir. 
 
a) Áreas não Indenizadas no Interior das UCs 
Os principais problemas identificados na área dos Parques estão relacionados à 
regularização fundiária. A não solução desta situação na área das Unidades resulta em 
conflitanto com os objetivos destas UCs dispostos pela Lei nº  9.985 que regulamenta o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  
Grande parte dos problemas verificados no interior dos Parques Nacionais de Aparados da 
Serra e da Serra Geral é resultante da não desapropriação de terras e que por conseguinte, 
continuam a serem usadas de maneira inadequada pelos atuais proprietários.  
 

b) Presença de Gado no Interior das UCs 
A presença do gado foi verificada em todos os pontos e ambientes amostrados no alto da 
Serra Geral durante a Avaliação Ecológica Rápida (AER), e se constitui numa das principais 
ameaças à integridade ambiental do PNAS e PNSG.  
Os problemas mais graves associados à presença do gado, verificados durante os trabalhos 
de campo, são decorrentes da descaracterização por pisoteio da vegetação nativa dos 
campos, banhados, sub-bosque das florestas e vegetação ciliar. A penetração dos bovinos 
no sub-bosque das áreas de Floresta Ombrófila Mista é constante e intensa. Utilizando 
estes ambientes como abrigo, o pisoteio resultante leva a um grave impacto sobre a 
regeneração das espécies florestais, principalmente, arbóreas, uma vez que há supressão 
dos indivíduos jovens e plântulas. O pisoteio constante sobre solos profundos acarreta ainda 
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na alteração da drenagem superficial pela formação de canais de escoamento das águas 
das chuvas.  
Este pisoteio do gado bovino sobre o solo florestal proporciona o estabelecimento de 
espécies vegetais invasoras de porte herbáceo, que competem diretamente e de maneira 
agressiva com as espécies nativas pertecentes aos estratos inferiores do sub-bosque 
florestal, prejudicando até mesmo o crescimento de espécies arbóreas, como é o caso das 
espécies de Rynchospora que formam densos agrupamentos em florestas onde o gado 
penetra constantemente. Na figura 3.5.2-1 são observados diversos indivíduos de 
Rynchospora presentes no estrato herbáceo de uma área de Floresta Ombrófila Mista 
estabelecida próxima á borda do cânion Itaimbezinho.    
 
Figura 3.5.2-1: Indivíduos de Rynchospora spp. presentes no estrato herbáceo da 
Floresta Ombrófila Mista Alto-Montana próxima ao cânion Itaimbezinho, Parque 
Nacional de Aparados da Serra, Cambará do Sul, RS20  

 
 

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

                                                 
20 As fotos deste item são de PERIN, R.G. (2002), exceto a da Figra 3.5.2-4, que é de Segalla (2002).  



 

 

3-186
 
Figura 3.5.2-2: Presença de gado no interior do Parque Nacional de Aparados da 
Serra, Cambará do Sul, RS  

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

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

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

 
 

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

 
 
Outras fontes de impacto de maior amplitude estão diretamente ligadas à presença do gado, 
como a prática de incêndios de grande extensão nos campos secos, campos rupestres e 
campos turfosos, situados no alto da Serra Geral, a fim de favorecer a rebrota da pastagem, 
para alimentar o gado no período de seca. Outro impacto significativo, ligado à presença do 
gado nestes locais, é descaracterização do ambiente causada pela introdução de forrageiras 
exóticas, como o trevo.  
Além disso salienta-se o abate de puma dentro e nas imediações dos Parques em 
decorrência da inexistência de uma política do órgão (existe trabalho sendo feito, só não 
começou no PN) ambiental responsável (IBAMA) para solucionar o problema de ataques a 
rebanhos domésticos. Sem uma existência de um procedimento normativo, os incidentes de 
morte dos pumas são ignorados. 
 
d) Cultivos agrícolas 
Relacionada à base da economia primária de ambos Estados, a prática agrícola apresenta-
se difundida em larga escala, principalmente, na área do entorno dos Parques Nacionais 
correspondente à Planície Aluvio-coluvionar, Patamares da Serra Geral e  início da Serra 
Geral.  
Na Planície Aluvio-coluvionar encontram-se as maiores áreas cultivadas da região, 
correspondendo em maior proporção à rizicultura (cultivo de arroz Oryza sativa), adaptada 
às características topográficas da planície de drenagem lenta, como pode ser visto na figura 
3.5.2-7. Dada a grande demanda da rizicultura por água, observa-se por toda a região 
alterações ambientais visando a sua efetividade, resultando em modificações na drenagem 
natural e na configuração hidrográfica local, representadas, principalmente, por barramentos 
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e desvios de cursos d’água, abertura de canais de drenagem e irrigação, e bombeamento 
de água dos rios para as áreas agricultáveis.   
Estas alterações resultam em impactos diretos sobre os poucos remanescentes da 
formação de Terras Baixas da Floresta Ombrófila Densa, desde a fragmentação destes 
ambientes florestais até o ressecamento dos solos paludosos destas florestas como 
resultado da drenagem artificial.    
 
Figura 3.5.2-7: Rizicultura na localidade Tenente, São João do Sul, SC  

 
 

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

 
 

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

 
 
Figura 3.5.2-11:  Sacos plásticos utilizados em área de bananicultura, localidade Tigre 
Preto, Jacinto Machado, SC  

 
 
O uso principalmente de agrotóxicos organoclorados, assim como herbicidas e fertilizantes 
específicos de determinadas culturas, podem contaminar os corpos d’água permanentes e 
temporários. De forma geral, os herbicidas são prejudiciais por possuírem em sua 
composição substâncias que atuam como detergentes diminuindo a tensão superficial da 
água, assim interferindo na respiração cutânea em anfíbios adultos e particularmente na 
respiração branquial em girinos. O principal agente herbicida é o Glyphosato (um 
organofosfato), de amplo espectro usado para matar ervas daninhas em plantações, 
sobretudo de grãos. A toxicidade para mamíferos e aves é baixa, porém pode afetá-los 
indiretamente atingindo as essências botânicas nativas. Peixes, anfíbios e invertebrados que 
dependem de água durante seus ciclos vitais são os principais atingidos. Os pesticidas 
organoclorados tem causado comprovada diminuição das populações de espécies de 
anfíbios na América do Norte, segundo Russell et alli (1995). 
Em menores proporções são verificados cultivos de cana-de-açúcar Saccharum officinale, 
destinados principalmente para o consumo de subsistência tal como os cultivos de aveia 
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Avenna sativa, e de maneira incipiente, cultivos de palmeira-imperial Roystonea oleraceae, 
a qual destina-se tanto para a extração do palmito como para uso ornamenteal. 
Ainda de pouca expressão, restritos ao Planalto dos Campos Gerais, registram-se os 
cultivos de alho Allium sativum evidenciado pela figura 3.5.2-12 em área cultivada próxima 
ao limite do Parque Nacional de Aparados da Serra, assim como os cultivos de pastagens 
artificiais representadas pelo trevo Trifolium repens e pelo azevém Lollium perenne. A foto 
3.4.2-14 mostra um cultivo de trevo também próximo ao limite do PN de Aparados da Serra, 
na localidade Azulega em Cambará do Sul.    
 
 
Figura 3.5.2-12: Cultivo de Alho Allium sativum próximo ao limite do Parque Nacional 
de Aparados da Serra, Localidade Azulega, Cambará do Sul, RS (foto Perin, R. G., 
2002)  

 
 
 
 
3.6 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

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

 IBAMA Contratados
IBAMA PMCS UNESC

Governo 
Estado 

RS 
TOTAL 

HORÁRIO 
DE 

TRABALHO 
Agente Adm. - - 01 - - 01 2ª a 6ª  feira 
Analista Amb.  

01 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
01 

 
10 x 10 dias 

Aux. Serv. 
Gerais 

 
- 

 
- 

 
03 

 
- 

 
- 

 
03 

 
2ª a 6ª  feira 

Brigadistas - 10 - - - 10 12 x 36 horas 
Cobrador - - 02 - - 02 7 x 7 dias 
DAS – 101.3 01 - - - - 01 2ª a 6ª  feira 
Motorista - - 02 - - 02 7 x 7 dias 
Recepcionista - - 02 - 02 04 4ª ao 

Domingo 
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 IBAMA Contratados
IBAMA PMCS UNESC

Governo 
Estado 

RS 
TOTAL 

HORÁRIO 
DE 

TRABALHO 
Técnico Adm. 02 - - - - 02 10 x 10 dias 
Técnico Amb. 01 - - - - 01 10 x 10 dias 
Vigilantes - 08 - 02 - 10 12 x 36 horas 
Voluntários 02 - - - - 02 eventualmente

TOTAL 07 18 10 02 02 39 - 
Fonte: Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral 

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

3.6.2 INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

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

•  Guarita de acesso Gralha Azul (RS 429); 

•  Estacionamento interno; 

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

•  Centro de Visitantes:  
- lanchonete;  
- auditório com capacidade de acomodar 50 pessoas; 
- centro de exposições; 
- banheiros públicos; 
- 04 lojas (em processo de licitação); 
- escritório da administração 

•  Posto de Controle e Informação Camisas; 

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

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

•  Posto de Controle e Informação Morro Agudo; 

•  Casa das Macieiras; 

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

•  Alojamento de Pesquisadores, com capacidade de alojar 08 pessoas; 

•  Alojamento da Brigada de Incêndios; 

•  03 Torres de Observação de Incêndios; 

•  03 Estações Climatológicas; 

•  Lava-pratos, com banheiros público; 
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•  01 Torre repetidora do sistema de comunicação de rádios; 

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

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

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

•  latões de lixo cedidos pela APCE; e 

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

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

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

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

•  lixeiras espalhadas pelas trilhas;  

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

•  sinalização composta por placas indicando o horário de funcionamento das trilhas e 
proibindo o acesso a algumas áreas ao longo da trilha do Cotovelo (“Não 
ultrapasse”). De forma geral, a sinalização se mostra insuficiente, e algumas placas 
estão em péssimo estado de conservação. As placas de “Não ultrapasse”, por terem 
sido colocadas em caráter emergencial, não seguem o padrão das outras placas 
observadas. 
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3.6.2.2 Veículos e equipamentos 
 
Quadro 3.6.2-1: Veículos e equipamentos dos Parques Nacionais  

Veículos e Equipamentos Modelo Existente Estado de 
Conservação 

Pick-Up 4 x 4 Cab.  Toyota hillux 1998 02 Regular 
Pick-Up 4 x 4 Cab. Toyota Band.1997 01 Péssima 
Pick – up Saveiro – 93 01 Ruim 
Pick-Up 4 x 4 Cab. Nissan/Frontier/2002 01 Bom 
Trator c/ implementos Valmete,1995 01 Bom 
Trailler p/06 pessoas   Rubi 590, 98 01 Bom 
Trailler p/transp. de equinos  01 Regular 
Radiocomunicação fixa MOTOROLA 06 Bom 
Radiocomunicação móvel MOTOROLA 03 Bom 
Radio comunicação HT MOTOROLA 09 Bom 
Repetidora MOTOROLA 01 Bom 
Revolver !!!!   TAURUS 04 Bom 
Rifle Puma !!!!! ROSSI 02 Bom 
Motoserra   STHIL 01 Ruim 
Binóculo   TASCO 06 Bom 
Bússula   LENSATIC 04 Bom 
Micro computador  16 M RAN  ADD e UIS 02 Obsoletos 
Lep top 60 M RAN  Armada 1005/Compaq 01 Bom 
Impressora   HP 692 C 02 Bom 
Impressora  HP 777 01 Bom 
Impressora  Epson 300 01 Bom 
Impressora  Cânon BJ 200 ex 01 Bom 
Scanner  TCÊ S 430 01 Bom 
Máquina Fotográfica  Nikon N 6.006 01 Bom 
Filmadora  Gradiente Vídeo Maker 01 Bom 
Telefone ruralcel  Intelbraz 01 Bom 
Televisor 20 pol.  Philco PVC 01 Bom 
Vídeo cassete  Philco PVC 8400 4 cabeças 01 Bom 
Sistema de som c/ 02 caixas  Gradiente 01 Bom 

Central de telefone  PABX CPC C 20 SPR 02 
troncos e 08 ramais 01 Bom 

Torres de rádios  - 01 Bom 
Gerador de 16,5 KWA   01 Bom 

Compressor de ar  MSV 5,2 VL 1E/130127, 
220 V 01 Bom 

Caregador de bateria  Tunga 01 Ruim 
Gerador de 9,5 KWA  Bambozzi 01 Bom 
Estações Climatológicas  Multilog 03 Bom 
Fac-simile  Brohter 01 Bom 
Retroprojetor  IEC 01 Bom 
Projetor de Slides  IEC 01 Bom 
GPS 12XL   GARMIN 01 Bom 

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

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

3.6.4 RECURSOS FINANCEIROS 
 
Tabela 3.6.3-1: Recursos orçados do Parque Nacional de Aparados da Serra 

RECURSOS POR FONTE EM TRIMESTRE   (R$) 
Fonte 150 Fonte 250 Fonte 185 ELEMENTO 

DE 
DESPESA  

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
TOTAL 
FONTE 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

TOTAL 
FONTE 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

TOTAL 
FONTE 

DIÁRIAS 500 700 1.000 945 3.145 1.000 1.500 X X 2.500 X 300 X X 300 
MATERIAL 
CONSUMO 

 
3.000 

 
2.800 

 
1.000 

 
X 

 
6.800 

 
4.000 

 
6.000 

 
X 

 
X 

 
10.000 

 
950 

 
1.500 

 
X 

 
X 

 
2.450 

PASSAGEM 300 200 X X 500 X 1.000 X X 1.000 200 200 X X 400 
PESSOA 
FÍSICA 

 
1.000 

 
1.200 

 
X 

 
X 

 
2.200 

 
1.000 

 
3.000 

 
X 

 
X 

 
4.000 

 
400 

 
600 

 
X 

 
X 

 
1.000 

PESSOA 
JURÍDICA 

 
3.000 

 
3.000 

 
X 

 
X 

 
6.000 

 
3.000 

 
5.000 

 
X 

 
X 

 
8.000 

 
840 

 
1.000 

 
X 

 
X 

 
1.840 

OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 

 
200 

 
200 

 
X 

 
X 

 
440 

 
200 

 
600 

 
X 

 
X 

 
800 

 
X 

 
120 

 
X 

 
X 

 
120 

TOTAL P/ 
TRIMESTRE 

 
8.000 

 
8.140 

 
2.000 

 
945 

 
19.085 

 
9.200 

 
17.000 

 
X 

 
X 

 
26.300 

 
2.390 

 
3.720 

 
X 

 
X 

 
6.110 

Fonte: NUC/RS 
 
Tabela 3.6.3-2: Recursos orçados do Parque Nacional da Serra Geral 

RECURSOS POR FONTE EM TRIMESTRE (R$) 
Fonte 150 Fonte 250 Fonte 185 ELEMENTO DE 

DESPESA  
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

TOTAL 
FONTE 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

TOTAL 
FONTE 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

TOTAL 
FONTE 

DIÁRIAS 300 500 X X 800 300 500 X X 800 X 200 X X 200 
MATERIAL 
CONSUMO 

 
1.500 

 
2.500 

 
X 

 
X 

 
4.000 

 
2.450 

 
4.000 

 
X 

 
X 

 
6.450 

 
500 

 
1.000 

 
X 

 
X 

 
1.500 

PASSAGEM X 100 X X 100 250 X X X 250 X 500 X X 500 
PESSOA 
FÍSICA 

 
750 

 
1.250 

 
X 

 
X 

 
2.000 

 
500 

 
1.500 

 
X 

 
X 

 
2.000 

 
150 

 
750 

 
X 

 
X 

 
900 

PESSOA 
JURÍDICA 

 
1.600 

 
2.025 

 
X 

 
X 

 
3.625 

 
2.000 

 
3.000 

 
X 

 
X 

 
5.000 

 
500 

 
750 

 
X 

 
X 

 
1.250 

OBRIGAÇÕES 
PATRONAIS 

 
150 

 
250 

 
X 

 
X 

 
400 

 
100 

 
300 

 
X 

 
X 

 
400 

 
30 

 
150 

 
X 

 
X 

 
180 

TOTAL P/ 
TRIMESTRE 

 
4.300 

 
6.625 

 
X 

 
X 

 
10.925 

 
5.600 

 
9.300 

 
X 

 
X 

 
14.900 

 
1.180 

 
3.350 

 
X 

 
X 

 
4.530 

Fonte: NUC/RS 
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A demora na liberação dos recursos disponibilizados para o exercício financeiro, aliada aos 
aspectos administrativos burocráticos para a realização dos processos licitatórios, deixa as 
Unidades descentralizadas sujeitas a constantes críticas por parte do público usuário. 
 
Informações relacionadas aos recursos orçados e gastos referentes aos anos de 2001 e 
2002, bem como às fontes atuais e potenciais de recursos para as Unidades, não foram 
disponibilizados pela administração das Unidades até o presente momento.  
 
Tabela 3.6.3-3: Arrecadação no Parque Nacional de Aparados da Serra 

ARRECADAÇÃO 
 1998 1999 2000 2001 2002 

Janeiro  17.056,00 20.042,00 23.904,00 29.994,00 
Fevereiro  17.035,00 14.992,00 19.137,00 29.147,00 

Março  8.302,00 17.808,00 10.300,00 18.606,00 
Abril  7.791,00 23.151,00 14.868,00 11.812,00 
Maio  9.315,00 10.940,00 7.507,00 15.215,00 

Junho  9.950,00 12.756,00 14.199,00 13.244,00 
Julho  16.206,00 26.908,00 29.375,00 29.739,00 

Agosto 2.997,00 7.928,00 9.269,00 14.186,00 11.485,00 
Setembro 4.053,00 10.673,00 11.727,00 11.239,00 19.992,00 
Outubro 13.275,00 8.620,00 6.517,00 14.928,00 9.542,00 

Novembro 13.416,00 13.720,00 12.737,00 18.353,00 22.068,00 
Dezembro 12.468,00 11.213,00 16.149,00 22.049,00 21.141,00 

Total / An. 46.209,00 137.809,00 182.996,00 200.045,00 231.985,00 
Média / M. 9.241,80 11.484,08 15.249,67 16.670,42 19.332,08 
Fonte: Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

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

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

3.7.1 SIGNIFICÂNCIA MUNDIAL 
 

1. Considerando a importância mundial, os Parques são Zona Núcleo da Reserva da 
Biosfera do Programa MaB da UNESCO. A declaração da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica endossa a situação de floresta tropical mais ameaçada do mundo, 
sendo que uma amostra ímpar é preservada pelos Parques.  

2. Registro geológico dos grandes derrames  ocorridos no antigo continente Gondwana, 
entre o eo-mesozóico e o eo-cretácio (era Mesozóica), sem similar em toda a história 
da Terra. Os registros destes derrames são apenas encontrados na Índia, África do 
Sul e América do Sul, sendo que neste a região dos Aparados é um dos locais onde 
os derrames podem ser observados com maior notoriedade. 
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3.7.2 SIGNIFICÂNCIA NACIONAL 
 

1. Os processos tectônicos erosivos que modelaram a paisagem da região formando os 
cânions, conferiram aos Aparados da Serra característica única no País, com beleza 
cênica singular, onde grande parte desta está preservados pelos Parques. 

2. Os Parques, graças a sua situação geográfica aliada à variação altitudinal marcante, 
resguardam importantes seguimentos das Florestas Ombrófila Densa e Mista e os 
Campos Sulinos. Este ecótono propicia a existência de uma grande diversidade 
florística e faunística nas UC’s. 

3. Os Campos Sulinos apresentam alto índice de biodiversidade e endemismos, porém 
dos 172.000 km2 hoje ainda existentes, apenas 509,93 km2 (0,29%) destes estão 
protegidos por UC’s de proteção integral. Os Parques preservam cerca de 96,17 km2 
dos Campos Sulinos o que corresponde a 18,86% das áreas de campos protegidas 
por UC’s de proteção integral. 

4. Pela sua posição geográfica, os Parques tornam-se um importante elo de ligação e 
manutenção dos corredores ecológicos no sentido Norte – Sul acompanhando a 
distribuição da Floresta Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) e Leste – Oeste 
seguindo as formações dos Campos Sulinos, Mata de Araucária (Floresta Ombrófila 
Mista) e a Floresta do Rio Uruguai (Floresta Estacional Decidual), o que justifica a 
abrangência de todo este complexo pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

5. Os Parques resguardam: 
•  elementos da fauna e flora andina de distribuição bastante restrita; 
•  a presença de endemismos da flora (100 espécies vegetais endêmicas da 

região dos Aparados presentes nos Parques) e da fauna; 
•  significativo número de espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção - 

05 espécies de vegetais presentes na Lista Oficial de Espécies da Flora 
Brasileira Ameaçadas de Extinção; 05 espécies de mamíferos e 05 de aves 
da Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção; e 04 espécies de 
mamíferos, 51 de aves e 04 de anfíbios que constam na Lista das Espécies 
da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio Grande do Sul. 

 

3.7.3 SIGNIFICÂNCIA REGIONAL 
 
1. O processo de ocupação humana do planalto riograndense e do extremo sul 

catarinense ocorreu de forma razoavelmente dissociada, muito embora as barreiras 
físicas representadas pelas escarpas da Serra Geral não tenham constituído um 
obstáculo realmente efetivo à integração dos processos históricos subseqüentes.  As 
diferenças sócio-culturais hoje observadas são frutos do processo de colonização, 
geomorfologia e de políticas públicas específicas dos estados do RS e SC. Os 
Parques, neste contexto, são importantes agentes integradores das  diferenças 
sócio-culturais entre os dois estado, através da sua gestão. 

2. Por fim pode-se assinalar a importância dos Parques como motivadores de 
desenvolvimento de atitudes e processos ambientalmente corretos em seu entorno, 
seja através das atividades de conscientização, educação ambiental, fiscalização ou 
da participação da sua gestão nos processos de licenciamento ambiental.  

 
Os Parques, considerando a categoria de manejo apresentam atividades significativas 
de uso público, áreas de difícil acesso, questão fundiária não resolvida e manejo de 
pastagens com fogo no entorno, que hoje dificultam o manejo das UCs. Esta situação 
frente à infra-estrutura, equipamentos e pessoal existente para o desenvolvimento das 
atividades de  monitoramento, fiscalização e educação ambiental com os visitantes e 
comunidade do entorno, não atende plenamente as necessidades para se atingir 
totalmente os objetivos das UCs. 
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