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4.1 PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

 

O Plano de Manejo dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral baseou-se 
metodologicamente no “Roteiro Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, Reserva 
Biológica e Estação Ecológica” do IBAMA (2002). Seguindo esta referência, o planejamento 
dos Parques, contido neste encarte número 4, é precedido de outros três encartes que o 
subsidiam. No primeiro deles é apresentada uma macro contextualização das Unidades 
(contextos internacional, nacional e estadual). O segundo apresenta a análise regional de 
onde se inserem os Parques (municípios do entorno), baseada em dados secundários e 
primários, sobretudo sobre os aspectos socioeconômicos mais importantes na gestão da 
Unidade. O encarte 3 apresenta a análise das UC’s, também baseada em dados primários e 
secundários. Portanto, o conjunto de elementos que constitui o diagnóstico subsidia o 
planejamento. 

O antigo “Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso 
Indireto” (IBAMA, 1996) segue metodologia de planejamento segundo programas e 
subprogramas de manejo. A nova versão de roteiro introduziu a metodologia de 
Planejamento por Áreas de Atuação, que prioriza a identificação de áreas focais para 
atuação da gestão da UC, em seu interior e no exterior (áreas estratégicas internas e 
externas), estabelecendo as ações a serem desenvolvidas em cada uma delas e 
organizando estas ações segundo os distintos temas de manejo. Desta forma o 
planejamento torna-se mais objetivo, podendo prever ações específicas para diferentes 
situações encontradas pela gestão da Unidade. 

No presente encarte, aborda-se também, além da visão geral do planejamento, o histórico 
de planejamento dos Parques (item 4.2). Analisá-se, ainda, para o PN de Aparados da 
Serra a implementação do Plano de Manejo (IBAMA 1984), o Plano de Ação Emergencial 
(PAE) (IBAMA, 1995), o Plano de Uso Público (IBAMA, 2000) e o Plano de Ecoturismo e 
Uso Público em Unidades de Conservação – Parque Nacional de Aparados da Serra 
(IBAMA/FUNPAR, 2001), e ações posteriores da gestão da Unidade. O PNSG não 
apresenta até este momento nenhum instrumento de gestão. Em seguida apresenta-se uma 
avaliação estratégica dos Parques (item 4.3). A partir do diagnóstico da avaliação 
estratégica e refletindo-se sobre a categoria de manejo das Unidades, se estabelece os 
objetivos de manejo dos Parques (item 4.4). Também, com base nos diagnósticos e nos 
objetivos de manejo, se estabelece o zoneamento das UC’s (item 4.5), e com base nos 
objetivos de manejo e no zoneamento proposto, são definidas no item 4.6 as normas gerais 
dos Parques. Para alcançar os objetivos estabelecidos e garantir o cumprimento do 
zoneamento e das normas, são definidas ações e normas específicas no item 4.7 do 
Planejamento por Áreas de Atuação. No item 4.8 essas áreas são enquadradas de acordo 
com os diversos temas de gestão das UCs, de maneira a facilitar a abordagem das ações a 
serem implementadas a partir dos diferentes temas de manejo. Encerrando o encarte 4, o 
item 4.9 apresenta um cronograma físico-financeiro, com a estimativa de custos das ações 
definidas. 

Fecha-se assim, com o encarte 4, o diagnóstico e o planejamento dos Parques, e também 
esta etapa do presente Plano de Manejo. A etapa seguinte é a da implementação do plano, 
onde as ações definidas neste encarte serão desenvolvidas segundo projetos específicos 
(encarte 5); e a gestão da Unidade será monitorada e avaliada constantemente (encarte 6), 
permitindo a atualização do Plano de Manejo. 
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4.1.1 Principais eventos que forneceram subsídios para o planejamento 

O planejamento dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral foi 
fundamentado em diversas fontes de informações (diagnóstico baseado em dados primários 
e secundários) e também em várias reuniões e eventos de discussão e avaliações 
estratégicas com técnicos e a sociedade em geral. Os conteúdos e especificações destes 
eventos estão descritos, de maneira resumida, no Anexo 1. 

Os principais eventos que forneceram subsídios para o planejamento dos Parques foram:  

 

a) Reunião técnica para organização do planejamento – esta objetivou definir os temas 
de abordagem previstos para a elaboração do Plano, as principais demandas 
estipuladas pelo Roteiro, as diretrizes de trabalho e o cronograma de realização das 
principais atividades; 

b) Planejamento da logística para o diagnóstico - com o objetivo de detalhar o 
planejamento da logística necessária para a etapa de diagnóstico, a equipe da 
Socioambiental realizou uma expedição de campo aos Parques e municípios do 
entorno; 

c) Reconhecimento das Unidades e Região – buscou-se maior detalhamento no 
reconhecimento dos Parques e região do entorno, como forma de otimizar a eficácia 
no levantamento de dados e planejamento da Avaliação Ecológica Rápida 
(AER);Também foram feitas reuniões com os prefeitos dos 3 municípios da região; 

d) Nivelamento e treinamento da equipe para Avaliação Ecológica Rápida (AER) - foi 
realizado o nivelamento e treinamento da equipe de consultores contratada para 
elaborar o diagnóstico de meio biótico das Unidades, quanto à metodologia da AER 
a ser empregada; 

e) Nivelamento das equipes de planejamento e do diagnóstico sobre o novo Roteiro 
Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002) - consultores da Diretoria de 
Ecossistemas do IBAMA (DIREC) apresentaram o novo documento para 
planejamento de UCs , tendo como objetivo o nivelamento conceitual e metodológico 
da equipe de planejamento e da equipe de consultores da AER; 

f) Diagnóstico dos Parques e de seu entorno - estes estudos englobaram meio biótico 
(através da Avaliação Ecológica Rápida, onde foram analisados a anurofauna, 
onitofauna, a mastofauna e a vegetação), meio físico (climatologia, geologia, 
geomorfologia, pedologia e hidrologia/hidrografia), meio socioeconômico, uso público 
e incêndios, e foram desenvolvidos pela equipe da Socioambiental e consultores 
contratados; 

g) Reunião técnica com pesquisadores participantes do diagnóstico - teve como 
objetivo integrar as informações relativas aos temas abordados, durante o 
diagnóstico e refletir sobre as mesmas para fornecer os primeiros subsídios à equipe 
de planejamento; 

h) Articulação e contatos institucionais - além dos contatos estabelecidos pela equipe 
responsável pelo diagnóstico socioeconômico do entorno dos Parques, 
representantes da equipe de planejamento realizaram diversas viagens e reuniões 
com instituições e lideranças de alguma forma envolvidas com as Unidades. Estas 
reuniões objetivaram não só o levantamento de informações e materiais 
complementares ao diagnóstico e necessários ao planejamento dos Parques, como 
também o estabelecimento e/ou fortalecimento de parcerias institucionais, visando à 
participação e colaboração no processo de elaboração do Plano e apoio na sua 
posterior implementação; 
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i) Apresentação do diagnóstico aos funcionários dos Parques – além da apresentação 
do diagnóstico, a equipe de supervisão do Plano (DIREC) conduziu uma dinâmica 
para colher a perspectiva dos funcionários quanto aos principais problemas e formas 
de solução para o funcionamento dos Parques; 

j) Reunião com o  Conselho Consultivo dos Parques – o objetivo foi apresentar e 
discutir o diagnóstico dos Parques e proporcionar oportunidade de encaminhamento 
de propostas para o limite da ZA; 

k) Oficina de Planejamento Participativo - nesta oficina obteve-se essencialmente os 
principais aspectos positivos e negativos inerentes à gestão e manejo das Unidades 
e região,, além de subsídios para propostas de ação para o manejo das UCs e para 
definição da zona de amortecimento; 

l) Apresentação do diagnóstico aos técnicos da GEREX/RS - a equipe de 
planejamento da Socioambiental apresentou o diagnóstico dos Parques para os 
técnicos e administradores da Gerência Executiva do IBAMA no Rio Grande do Sul 
(GEREX/RS) objetivando a ampliação da discussão do diagnóstico, da coleta de 
informações e de questionamentos; 

m) Reunião estratégica sobre a Zona de Amortecimento e espécies vegetais exóticas - 
a reunião que teve como objetivo principal a discussão da proposta conceitual 
preliminar da Zona de Amortecimento, tendo em vista: a presença e significância de 
reflorestamentos de Pinus sp. na região; e os desdobramentos da ação judicial 
referente à erradicação de espécies vegetais exóticas no entorno dos Parques, com 
GEREX/RS, procuradoria, chefia dos parques e equipe de supervisão. 

n) Reunião com o setor florestal de Cambará do Sul e municípios adjacentes – o 
objetivou foi esclarecer dúvidas e obter subsídios para o manejo e normatização da 
Zona de Amortecimento, a respeito do cultivo de espécies florestais exóticas no 
entorno dos Parques, particularmente do gênero Pinus; 

o) Estruturação de planejamento com a equipe de supervisão do Plano de Manejo - 
Contando já com grande parte dos subsídios necessários para o planejamento dos 
Parques, discutiu-se e estruturou-se em caráter preliminar as principais propostas 
para o manejo e gestão das Unidades; 

p) Reunião com Ministério Público Federal (Caxias do Sul) para discussão da questão 
do Pinus no entorno dos Parques - foram apresentadas ao Ministério Público Federal 
(em Caxias do Sul-RS) as propostas de normatização da Zona de Amortecimento 
com relação à presença de Pinus. Na ocasião foi também discutida a possibilidade 
de estabelecer um Termo de Ajuste de Conduta, em substituição à ação do MPF, 
para erradicação das espécies exóticas; 

q) Apresentação das diretrizes de planejamento ao Conselho Consultivo dos Parques – 
apresentaram-se as diretrizes e as principais ações planejadas para os Parques, 
bem como Zoneamento básico, limites e principais normas para a Zona de 
Amortecimento; 

r) Reuniões estratégicas da equipe de planejamento - foram realizadas reuniões 
ordinárias e extraordinárias internas da equipe de planejamento da Socioambiental 
para definir o andamento dos trabalhos e refletir sobre os resultados que foram 
sendo gerados, em um exercício prospectivo de planejamento; e 

s) Seminário de apresentação pública do Plano de Manejo às Comunidades - Este será 
realizado assim que estiverem concluídos os trabalhos de elaboração do plano e o 
mesmo estiver aprovado pela DIREC.  

 



  

Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

  

   

4

4.1.2 Definição da base cartográfica e limites 

Para a construção da base cartográfica dos Parques Nacionais de  Aparados da Serra e 
Serra Geral, a utilização de material cartográfico existente, cartas topográficas 1:50.000, foi 
determinante. As atualizações das feições estudadas foram tomadas a partir da cena orbital 
do satélite Landsat 7, órbita 220 e ponto 080, de dezembro de 2001, bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7 
e 8, com as devidas correções geométricas e georreferenciamento pela base cartográfica 
do IBGE. 

A manutenção desta base permitiu ajuste adequado de precisão das feições superficiais, 
bem como a preservação da escala nominal em 1:50.000 para os estudos. 

Os limites das unidades foram fornecidos pela Coordenadoria Geral de Regularização 
Fundiária em meio digital. 

Considerações sobre os limites e áreas dos Parques 

Os limites disponibilizados pelo IBAMA através da Coordenadoria Geral de Regularização 
Fundiária foram definidos como os limites oficiais a serem utilizados no georreferenciamento 
dos trabalhos.  Apresentamos a seguir algumas considerações. 

1. As descrições dos limites especificadas nos Decretos de Criação (n º 47.446, 
de 17.12.1959) e Retificação (nº 70.296, de 17.03.72) do Parque Nacional de 
Aparados da Serra apresentam discrepâncias entre as superfícies descritas. 
O que se observa na comparação dos textos dos Decretos é o incremento de 
área ao PNAS quando da retificação (1972), no entanto, a área estipulada no 
Decreto de Retificação (10.250 há) é muito inferior a definida no Decreto de 
Criação (13.000 há). 

2. Os limites dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral 
apresentaram imprecisões quando do confronto das informações relativas a 
área total dos mesmos, referendadas nos respectivos Decretos, e nos limites 
disponibilizados pelo IBAMA. As áreas definidas, segundo os Decretos do 
PNAS e PNSG, são respectivamente 10.250 ha e 17.000 ha; já as áreas 
definidas pelos limites disponibilizados correspondem respectivamente a 
13.059,9357 ha e 17.345,5150 ha.  

3. Ainda sobre o limite do PNAS, o mapa encaminhado em meio analógico 
acompanhando o Ofício 33/2003/CGCO, de 29 de agosto de 2003 (anexo 02) 
pela Coordenação Geral de Ecossistemas, contém divergências com os 
limites anteriormente fornecidos pela Coordenadoria Geral de Regularização 
Fundiária (Figura 4.1-1). 

4. As observações consideradas acima apontam para a necessidade de ser 
efetuada a demarcação dos limites dos Parques e retificação dos respectivos 
Decretos. 

 

 Mapas temáticos  

A confecção dos produtos do mapeamento temático foi baseada nas informações orbitais e 
nos trabalhos de apoio de campo, onde foram feitas as identificações das tipologias e seu 
registro fotográfico, além do georreferenciamento, com uso de GPS de navegação. No 
georreferenciamento, foram registradas amostras representativas dos tipos de uso do solo e 
de vegetação, as quais serviram como áreas de tratamento para a posterior análise e 
interpretação da imagem de satélite. O posicionamento de informações notáveis (trilhas, 
mirantes, cachoeiras, etc.), foi executado da mesma forma. 
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Figura 1 - Discrepâncias entre os limites do PNAS 
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4.2 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 

O presente Plano de Manejo está contemplando os Parques Nacionais de Aparados da 
Serra e Serra Geral de forma integrada, uma vez que apresentam áreas contíguas.  

O Parque Nacional de Aparados da Serra (PNAS) possui dois documentos de 
planejamento: o Plano de Manejo, elaborado em 1984 pelo IBDF, e o Plano de Ação 
Emergencial (PAE), elaborado em 1995 pelo IBAMA. Especificamente em relação ao Uso 
Público, o PNAS possui ainda dois documentos que merecem destaque: o Plano de Uso 
Público (IBAMA, 2000) e o Plano de Ecoturismo e Uso Público em Unidades de 
Conservação - Parque Nacional de Aparados da Serra (IBAMA/FUNPAR, 2001). O 
desenvolvimento do presente Plano de Manejo, neste sentido, incorpora a revisão de todos 
estes documentos. 

O Parque Nacional da Serra Geral (PNSG), cuja criação atende a uma recomendação do 
Plano de Manejo do PNAS (1984), não possui, no entanto, nenhum instrumento de caráter 
gerencial anterior, sendo este o seu primeiro instrumento de planejamento. As diferenças 
relacionadas ao histórico de planejamento e à infra-estrutura disponível em cada um dos 
Parques refletem, em parte, a dificuldade para uma integração efetiva de gestão e manejo, 
principalmente no que se refere à garantia de proteção das Unidades e consecução de seus 
objetivos de conservação. 

De uma forma geral, durante toda a história das Unidades, a consecução destes objetivos e 
a garantia de conservação tiveram como obstáculo maior a falta de regularização fundiária 
e, em última análise, o próprio tamanho diminuto dos Parques. Neste sentido, nenhuma das 
ferramentas de planejamento ali adotadas e implementadas, particularmente em Aparados 
da Serra, alcançaram plenamente as metas a que se propunham.   

Anteriormente ao primeiro Plano de Manejo do PNAS, enquanto o problema fundiário 
continuava pendente desde a data de sua criação, em 1959, estudos técnicos já indicavam 
a necessidade de ampliação de seus limites e de exclusão de áreas demasiadamente 
ocupadas e degradadas. Assim, no início da década de 70, sob a administração do Dr. 
Antonio Lara, foi dada nova delimitação ao Parque deixando-o com a configuração atual e 
área nominal de 10.250 ha, passando a englobar também terras catarinenses do município 
de Praia Grande. No entanto, levando-se em conta que a área ao norte da estrada Azulega 
- Morro Agudo não vem sendo administrada desde então, a gestão da Unidade era, de fato, 
realizada em uma área menor do que consta em seu último decreto (Decreto nº 70.296/72). 

Já na época, documentos oficiais do IBDF indicavam a dificuldade de proteção da área do 
Parque por um único guarda, ocorrendo constantes derrubadas e outras atividades 
impactantes de origem antrópica. O apelo turístico do local, no entanto, já era significativo 
antes mesmo destas alterações territoriais: em 1966, o relatório de atividades do Parque 
assinalava o registro de 10.000 visitantes à área, que contava com uma hospedaria e um 
restaurante viabilizados pelo Serviço de Turismo do Rio Grande do Sul (SETUR/RS), porém 
sem operação por falta de abastecimento de água e energia elétrica. Este problema foi 
contornado mais tarde através da liberação de verbas para a compra da casa e de um 
gerador de energia elétrica.  

De acordo com o IBDF (1984), em 1978 foram realizados diversos trabalhos no PNAS, 
incluindo levantamentos florísticos e da mastofauna, detalhamento de limites, pesquisa 
cartorial e cadastramento dos proprietários. Muitos destes estudos serviram como subsídios 
para a elaboração do Plano de Manejo no início da década seguinte. 

A partir das recomendações de técnicos e pesquisadores do Plano de Manejo elaborado em 
1984 foi proposta uma nova alteração nos limites do PNAS, de modo a excluir parte da área 
ao norte da estrada Morro Agudo – Azulega e outras pequenas propriedades com áreas 
degradadas na porção sul, e incluir nascentes de cursos d’água, matas nativas e outros 
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cânions da região (Faxinalzinho, Malacara e Fortaleza).  Assim, para suprir os objetivos de 
tais recomendações, a alteração dos limites territoriais do PNAS foi substituída quase dez 
anos mais tarde pela criação do Parque Nacional da Serra Geral, em 20/05/1992, através 
do Decreto nº 531. 

O PNSG, no entanto, teve seu primeiro chefe somente em 1997, sendo o único funcionário 
da Unidade, que não dispunha de nenhuma infra-estrutura de apoio ao turista e 
equipamentos para gestão, inclusive veículos para locomoção. Justamente nesta época, 
devido ao fechamento do PNAS à visitação pública e a acampamentos em 1996, o PNSG 
teve um aumento significativo no número de visitantes.  

Na prática, de acordo com informações extra-oficiais, entre os anos de 1997 e 2000, o 
manejo das duas unidades era parcialmente suprido com três funcionários encarregados, 
incluindo aí o chefe do PNSG. A partir de 2000, então, ambos Parques passam a ser 
formalmente geridos pela mesma chefia, tendo seu quadro funcional subdividido conforme 
demandas específicas de cada Unidade. 

A maior parte destas demandas incluía, além de ações preventivas e proativas de 
fiscalização e proteção, ações de controle de uso público em ambas Unidades, 
notavelmente no que se refere ao acesso e às atividades realizadas junto as principais 
estruturas físicas já implantadas nos Parques, o que se resume ao Centro de Visitantes 
Paradouro do PNAS e às Guaritas e PIC´s (Postos de Informação e Controle) que servem 
de acesso aos atrativos mais conhecidos oferecidos aos visitantes. 

Especificamente em relação ao uso público das Unidades, o que se percebe no histórico de 
planejamento dos Parques é uma demanda crescente de visitação acompanhada de uma 
carência significativa de estruturas de apoio e diretrizes para normatização das atividades. 

Os documentos anteriores para planejamento de uso público, como já colocado, estavam 
restritos ao PNAS e, ao que tudo indica, uma grande parte de suas diretrizes não se 
refletiram em ações práticas junto aos Parques. 

Elas foram, no entanto, levadas em consideração quando da elaboração do presente Plano. 
Neste sentido, cabe destacar que, do Plano de Ecoturismo e Uso Público em Unidades de 
Conservação - Parque Nacional de Aparados da Serra (IBAMA/FUNPAR, 2001), algumas 
propostas de planejamento analisadas não refletiam a Missão estabelecida pela equipe de 
planejamento quando da avaliação estratégica das Unidades (ver item 4.3) e, portanto, não 
foram incluídas no presente Plano de Manejo. Estas se resumem à implantação, no interior 
do PNAS, de um Galpão Crioulo, um camping e um Edifício Ambiental.  

Considera-se que, para fortalecer os mecanismos de conservação dos principais atributos 
de biodiversidade e cênicos dos Parques, tendo em vista seu tamanho diminuto, é de 
fundamental importância incentivar o desenvolvimento socioeconômico do entorno, 
principalmente com atividades caracteristicamente compatíveis com os objetivos das 
Unidades. Assim, uma vez que o presente Plano busca incentivar estas alternativas no 
entorno, tanto através de ações gerenciais gerais quanto de áreas estratégicas externas, 
particularmente em relação à implantação de campings próximos ou adjacentes a setores 
de uso público das Unidades e a qualificação de serviços e produtos turísticos (não só no 
que se refere a pousadas e restaurantes típicos como passeios a cavalo), não caberia 
prover estruturas semelhantes no interior dos Parques, concorrendo diretamente com este 
desenvolvimento socioeconômico do entorno. Particularmente, ainda em relação à proposta 
do Galpão Crioulo, cabe destacar o grande custo adicional que seria gerado aos Parques, 
quando da prevenção e manejo de potenciais impactos ambientais dos processos de 
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criação e operação de passeios a cavalo no interior dos mesmos, além daqueles 
relacionados à manutenção de equipamentos.              

Para análise mais detalhada do planejamento recente de ambas Unidades, os únicos 
materiais sistematizados consistem nos Relatórios de Atividades referentes aos anos de 
1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, disponibilizados pelo atual chefe dos Parques. 

Em 1998, foram realizados Convênios de Cooperação Técnica entre o IBAMA, o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Cambará do Sul e a 
EMBRATUR, com o objetivo principal de recuperação e implantação de infra-estrutura 
necessária ao PNAS, que permitisse o desenvolvimento não só da Unidade, mas também 
das comunidades do entorno. Durante esse período foram realizados, pela Secretaria de 
Turismo do Rio Grande do Sul e pelo IBAMA, diversos cursos para treinamento de pessoas 
e funcionários que estavam direta ou indiretamente envolvidos com a UC. 

As informações contidas no relatório de 1999 apenas relataram as atividades referentes ao 
combate a incêndio, onde foram apontadas as dificuldades para a realização desta atividade 
pela falta de pessoal e equipamentos. 

O relatório de 2000 apresentou um sensível avanço no cumprimento das atividades 
propostas pelo Plano de Manejo de 1984. Aproximadamente 43% das atividades propostas 
foram realizadas, 33% parcialmente e 24% não foram realizadas. 

A implementação das atividades previstas no  Plano de Manejo no decorrer de 2001 não 
foram significativas, sendo apenas desenvolvidas algumas voltadas ao monitoramento e 
gestão do dia a dia dos Parques. Esta situação reflete a realidade da UC, que não 
consegue, por questões relacionadas à administração, falta de recursos e indefinição de 
prioridades, implantar o Plano de Manejo do PNAS. 

A principais atividades desenvolvidas em 2002 foram: a implantação do Conselho 
Consultivo dos Parques e o início dos trabalhos para a revisão e elaboração do Plano de 
Manejo dos Parques. Estes foram passos significativos para a implantação destes Parques, 
porém a abertura de processos de licitação que não se concretizaram colocaram a gestão 
das Unidades em cheque.  

Complementarmente a esta análise do histórico de planejamento de ambos os Parques, no 
anexo 1 são apresentadas duas tabelas (Anexo 3) com uma análise da implementação das 
ações propostas pelo Plano de Manejo de 1984 e pelo Plano de Ação Emergencial (PAE) 
de 1995 do Parque Nacional de Aparados da Serra, de acordo com o Relatório de 
Atividades de 2002. 

 

4.3 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA 
SERRA E SERRA GERAL 

Este item constitui-se numa análise da situação geral das Unidades, com relação aos 
fatores internos e  externos, que impulsionam ou que dificultam a consecução dos objetivos 
para os quais foram criadas (IBAMA, 2002).  

Os fatores endógenos, que constituem o cenário interno de uma Unidade de Conservação, 
são caracterizados como pontos fortes e pontos fracos e condicionam o manejo da 
Unidade. Os fatores do cenário externo são caracterizados como oportunidades e ameaças, 
e auxiliam ou dificultam o cumprimento de seus objetivos de criação (IBAMA, 2002). 
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No entanto, para a avaliação estratégica dos Parques, antecedendo a análise dos fatores 
internos e externos diagnosticados, a equipe de planejamento estabeleceu a “Visão” dos 
Parques, ou seja, o que se deseja no futuro. Neste sentido, estabeleceu-se também a 
“Missão”, que consiste na própria razão de ser das Unidades, considerando a realidade 
moldada pelos pontos fracos e fortes e pelas ameaças e oportunidades.  

 

4.3.1 A missão e a visão dos Parques 

Para atingir os objetivos específicos definidos (Missão) e à luz do diagnóstico (análise das 
Unidades), percebe-se que o tamanho dos Parques é inferior ao necessário, ao mesmo 
tempo em que a região onde se inserem é ativamente ocupada socioeconomicamente. Nas 
dimensões necessárias para se garantir a conservação de elementos relevantes como o 
lobo-guará, o veado-campeiro, o puma, e amostra significativa do ambiente particular dos 
Aparados da Serra Geral, a ampliação dos Parques, nas proporções suficientemente 
necessárias, seria de difícil implementação. Isto não descarta eventuais ampliações no 
futuro, porém é necessário fortalecer os mecanismos de conservação que vão além dos 
limites dos Parques, notadamente na Zona de Amortecimento  e nos Corredores 
Ecológicos. 

Diante disso, definiu-se para a gestão das Unidades a seguinte Visão: “ser um Parque 
capaz de conservar seus principais atributos de biodiversidade e cênicos, para além de seus 
limites, abrangendo os ambientes dos Aparados da Serra Geral”. Para  alcançar tal visão foi 
definido como Estratégia: “conservar os principais atributos de biodiversidade e cênicos do 
Parque e da região dos Aparados da Serra Geral, através da indução de processos 
socioeconômicos amigáveis e compatíveis com os objetivos da Unidade, em seu entorno e 
nos Corredores Ecológicos”. 

 

4.3.2 Análise dos fatores internos e externos 

Com base no conhecimento e na análise dos Parques e de seu entorno, obtido através da 
experiência do pessoal envolvido com a gestão das Unidades, da Oficina de Planejamento 
Participativo, de estudos do diagnóstico técnico realizado por consultores contratados e de 
várias reuniões técnicas da equipe de planejamento, foram identificados e analisados 
aspectos positivos e negativos para o manejo das Unidades. Os aspectos negativos 
dividem-se em pontos fracos (internos ou inerentes aos Parques) e ameaças (externos aos 
Parques), assim como os aspectos positivos estão divididos em pontos fortes (internos) e 
oportunidades (externos).  

Neste sentido, vários fatores elencados na Oficina de Planejamento Participativo foram 
aglutinados pela equipe de planejamento em razão de evidentes correlações entre eles. 
Desta forma, a “classificação” apresentada no Relatório da Oficina de Planejamento 
Participativo (Anexo 4) é ligeiramente diferente da apresentada aqui. A partir da análise da 
equipe de planejamento, alguns itens foram excluídos por não serem pertinentes ou não 
apresentarem consistência, enquanto outros, quando pertinentes, foram incorporados ou 
complementados aos itens da Oficina. 

Manteve-se, no entanto, a pontuação de relevância e gravidade dos fatores positivos e 
negativos, internos e externos, conferida pelos participantes da Oficina de Planejamento 
Participativo. Esta pontuação representa uma valoração inicial dos fatores (traduz o número 
de votos dados pelos participantes da Oficina) que, juntamente com outras valorações, foi 
considerada como subsídio para a definição de prioridades de ações de manejo das 
Unidades.  No caso dos fatores internos (pontos fortes e fracos – item 4.3.2.1), a pontuação 
é discriminada para os dois Parques em separado (entre parêntesis), sendo o primeiro 
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número referente ao PNAS e o segundo ao PNSG. Os fatores diagnosticados estão 
dispostos em ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida com base na votação 
dos participantes da Oficina de Planejamento Participativo. 
 

4.3.2.1 Fatores Internos 

I) Pontos Fortes 

a) Grande número e singularidade de atrativos turísticos (23;38): refere-se à 
singularidade paisagística, principalmente representada pela beleza natural dos 
cânions, somada ao potencial de atividades de esporte e lazer em contato com a 
natureza e com elementos histórico-culturais (esportes de aventura, observação de 
espécies endêmicas e raras, interpretação de aspectos geológicos, mirantes naturais, 
cachoeiras, elementos culturais preservados, etc); 

b) Capacidade de promover desenvolvimento regional (24;16): de uma forma geral, o 
potencial turístico dos Parques oferece ótima perspectiva de desenvolvimento 
socioeconômico às comunidades do entorno, melhorando a qualidade de vida e 
divulgando a região e os Estados nacional e internacionalmente; 

c) Singularidade de atributos especiais (17;20): relacionada à ocorrência de espécies 
endêmicas, raras e ameaçadas, e à singularidade/diversidade de ambientes e 
espécies dentro dos limites dos Parques (campos turfosos, mata nebular, ambientes 
rupícolas, etc.); 

d) Constitui-se num pólo ecoturístico reconhecido (19;16): constituindo um dos maiores 
pontos turísticos dos Estados, inserido num planejamento regional, os Parques atraem 
grande número de pessoas; 

e) Existência de parcerias e convênios com entidades do entorno (14;20): destacam-se 
os convênios firmados com instituições públicas e privadas (Prefeitura de Cambará do 
Sul, Fundação O Boticário, CPPA (Companhia de Polícia de Proteção Ambiental), 
Brigada Militar Rio Grande do Sul, Universidades –UNISINOS e UNESC, etc.), além do 
incentivo ao trabalho voluntário nos Parques; 

f) Capacidade de gestão existente (17;16): refere-se à estrutura administrativa 
atualmente existente, dotada de consciência e disposição/dedicação para mobilizar e 
estabelecer diálogo com instituições e comunidade, assim como com visibilidade 
político-social, com seus conselhos criados e em pleno funcionamento; 

g) Conservação e recuperação da fauna e flora (14;15): a conservação e o processo de 
recuperação de ambientes e espécies vegetais e animais, incluindo endêmicas, é um 
dos pontos fortes, adicionando a isso a preservação pela comunidade moradora antes 
da criação dos Parques; 

h) Conservação de recursos hídricos (14;15): por resguardar várias nascentes d’água, os 
Parques garantem a qualidade da água, prestando importante serviço ambiental, o 
que aumenta o apelo para sua conservação;   

i) Plano de Manejo integrado em elaboração (11;11): salientam-se as informações 
anteriores, a exemplo do plano de manejo antigo, e a possível solução para 50 anos 
de conflitos com a comunidade; 
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j) Infra-estrutura mínima disponível para gestão, manejo e uso público no P.N. Aparados 
(14;7): presença de infra-estruturas instaladas como o Centro de Visitantes 
constituindo uma estrutura mínima necessária para o atendimento turístico, trilhas, e 
estruturas de recepção, sistemas de comunicação e telefonia em funcionamento, 
quatro PIC’s e duas guaritas com vigilância 24h, e torres de observação de incêndios 
implantadas entre outros equipamentos em geral;  

k) Disponibilidade de recursos oriundos de compensação ambiental (10;10): está prevista 
a destinação de recursos significativos aos Parques, oriundos de medidas 
compensatórias de licenciamento ambiental de diversos empreendimentos (Gasoduto 
Bolívia-Brasil  Linha de Transmissão Elétrica Ita-Caxias, Linha de Transmissão Elétrica 
Garabí-Itá, e duplicação da Rodovia BR-101, trecho Florianópolis-Osório; 

l) Recursos hídricos drenam para fora dos Parques (9;11): com exceção dos Rios 
Camisas e Camarinhas, que fazem limite com o PNAS, todos os outros cursos d’água 
drenam literalmente para fora dos Parques, diminuindo a vulnerabilidade a problemas 
de contaminação dos recursos hídricos ou por espécies de peixes exóticos; 

m) Grande potencial de autosustentabilidade financeira (10;8): principalmente relacionado 
ao potencial turístico dos Parques; 

n) Sistema integrado de combate a incêndios em funcionamento (7;10): além de o 
sistema integrar outras instituições de auxílio, os cursos de Prevenção e Combate a 
Incêndios estão sendo realizados anualmente, com a contratação de 21 brigadistas; 

o) Grande potencial para pesquisa científica (7;9): além de preservar ambientes naturais 
diversos, as particularidades físicas e biológicas dos Parques são diferenciais para a 
realização de pesquisa científica, somado ao fato de contar com três estações 
climatológicas já implantadas;  

p) Características físicas e geográficas facilitam a proteção (9;5): além do tamanho dos 
Parques, a dificuldade de acesso e a topografia acidentada são características que 
limitam o número de pessoas e dificultam a exploração agrícola, tornando mais fácil 
sua proteção; 

q) Facilidade de acesso (2;6): além de estar localizado próximo a centros turísticos como 
Gramado e Canela, existem várias formas de acessos por Santa Catarina e Rio 
Grande  do Sul; 

r) Controle e erradicação de espécies vegetais exóticas (6;2): refere-se à iniciativa 
desenvolvida pela administração dos Parques de retirada de mudas de Pinus e tojo 
em algumas áreas do PNAS; 

s) Disposição dos proprietários à indenização (4;1): moradores e proprietários, em geral, 
apresentam disposição de receber indenização das terras, sem gerar entraves à 
regularização fundiária; 

t) Categoria de manejo (2;2): além de ser protegida por lei, possibilita a visitação e a 
pesquisa científica; 

u) Principais impactos ambientais já identificados (1;1): os conhecimentos da equipe de 
gestão dos Parques e o diagnóstico elaborado para subsidiar o presente Plano de 
Manejo, incluindo as informações da Oficina de Planejamento Participativo, fornecem 
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um quadro substancial de conhecimento dos principais aspectos que impactam os 
Parques e dificultam o alcance de seus objetivos. 

 

II) Pontos Fracos 

a) Deficiência de infra-estrutura para visitação e pesquisa (34;36): especificamente no 
que diz respeito à ausência de transporte interno, de sanitários, alimentação, lixeiras, 
sinalização, áreas de camping organizadas, carência de alojamento para 
pesquisadores, além da priorização de estruturas para uso público no planalto 
(deficiência na parte catarinense). Salienta-se também a própria deficiência na 
manutenção e manejo das áreas de uso público; 

b) Sistema de proteção deficiente (26;36): reflete a insuficiência de fiscalização 
sistemática, tanto da equipe interna (número reduzido de funcionários) quanto no 
intercâmbio com outros órgãos, a precariedade do sistema de combate a incêndios e 
de proteção de recursos hídricos e da deficiência do plano de segurança para 
visitação (inexistindo ainda um grupo de resgate especializado para cânions e 
ambientes naturais). Há dificuldade de controle de acesso de pessoas e 
procedimentos por vezes indelicados da equipe de fiscalização (despreparo). Do 
mesmo modo, é salientado neste item a insuficiência e precariedade da frota de 
veículos disponíveis pelos Parques e o número reduzido de PIC´s;     

c) Morosidade e ineficiência dos processos de regularização fundiária (31;29): um dos 
principais pontos fracos dos Parques diz respeito à presença de propriedades não 
indenizadas, à demora do processo de indenização, e ao descontentamento da 
comunidade no processo de retirada e relocação de famílias (visto como injusto); 

d) Insuficiência de mão-de-obra qualificada (18;17): tanto o número reduzido de 
funcionários disponíveis nos Parques quanto a falta de mão-de-obra especializada 
(recepcionista, guarda-parque, educador ambiental) foram salientados, incluindo 
neste último o despreparo dos administradores; 

e) Deficiência de informação e orientação aos visitantes (15;18): relacionados à 
inexistência de mapas atualizados e adequados, ao incipiente controle e orientação 
para o camping selvagem, à carência de informações básicas e específicas a serem 
fornecidas aos turistas e ao pouco conhecimento e preparação técnica dos guias; 

f) Atividades antrópicas impactantes conseqüentes da não regularização fundiária 
(15;17): criação de gado e outros animais domésticos, reflorestamentos com 
espécies exóticas, agricultura convencional e uso indiscriminado de agrotóxicos; 

g) Desconhecimento e dúvidas em relação aos limites dos Parques (12;16): além da 
ausência de demarcação e/ou sinalização alusiva de ambos Parques, principalmente 
na porção catarinense, um ponto destacado se refere a dúvidas na interpretação dos 
decretos sobre os limites na região da Azulega e Morro Agudo; 

h) Fragilidade nas relações institucionais dentro do IBAMA (15;13): diz respeito ao 
distanciamento entre as diferentes esferas (DIREC / GEREX e UC’s), à falta de 
visibilidade nas decisões relativas aos Parques e ao excesso de burocracia, 
dificultando a gestão destes; 
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i) Baixo aproveitamento do potencial de Uso Público (8;16): refere-se às poucas 
possibilidades para realização de atividades, ao ordenamento e a regulamentação 
incipiente das mesmas (incluindo práticas esportivas) e à insuficiência de guias; 

j) Educação ambiental deficiente (12;11): refere-se tanto à carência de materiais 
visuais quanto de profissionais qualificados na área; 

k) Conhecimento gerado pelas pesquisas nos Parques insuficiente (12;11): deve-se 
destacar principalmente a inexistência de linhas de pesquisa prioritárias, 
adicionando-se a isso a carência de estudos sistemáticos (monitoramento e 
atualização) tanto sobre o patrimônio natural (turfeiras, espécies endêmicas e 
ameaçadas, estudos populacionais, etc.) quanto sobre o manejo de espécies 
exóticas; 

l) Recursos financeiros insuficientes (10;8): neste caso, o ponto fraco levantado está 
relacionado à insuficiência de recursos destinados pelo IBAMA aos Parques, ou 
mesmo proveniente de outras fontes; 

m) Ineficiência e falta de especificação dos serviços nos processos de concessão para 
Uso Público (10;6): diz respeito também, de um modo geral, à existência de entraves 
burocráticos para a auto-sustentabilidade dos Parques; 

n) Atividades antrópicas impactantes de natureza ilegal (5;6): caça, extração de 
palmitos, extração de espécies vegetais, desmatamentos nas encostas e 
queimadas; 

o) Entraves para uma integração efetiva dos dois Parques (6;4): relacionados tanto à 
confusão dos nomes e ao tratamento desigual de ambos, quanto à existência da 
estrada como barreira física entre eles; 

p) Relação deficiente entre o Parque e as comunidades do entorno (5;5): diz respeito à 
falta de comunicação sistemática, amistosa e sincera entre a entidade do Parque, na 
figura de seus gestores, com as comunidades, notavelmente àquelas situadas na 
planície catarinense, além da inexistência de um Plano de Manejo que integre a 
comunidade; 

q) Pouca divulgação das pesquisas e seus resultados para comunidades do entorno 
(4;4): os resultados das pesquisas não são apresentados às comunidades, 
limitando-se a relatórios técnicos entregues ao IBAMA; 

r) Difícil acesso rodoviário aos Parques (3;3): principalmente relacionado à 
precariedade das estradas de acesso aos Parques; 

s) Valores de ingresso (PNAS) altos (4): insatisfação de visitantes com relação aos 
valores de R$ 6,00 por visitante e R$ 5,00 por veículo, assim como à obrigatoriedade 
de pagamento pelos moradores do entorno; 

t) Descontentamento relacionado ao serviço de condutores/guias, principalmente no 
Parque Nacional dos Aparados da Serra; (4): este ponto diz respeito à imposição do 
uso de guias aos turistas (em alguns casos desnecessários ou sem qualidade). 

u) Impactos potenciais provenientes do manejo e gestão inadequados (1;3): falta de 
planejamento na implementação das drenagens, das vais de acessos e das 



  

Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

  

   

14

estruturas, como no mirante do vértice do Itaimbézinho; sinalização inadequada aos 
visitantes em relação aos processos erosivos do cânion Itaimbézinho, perigo de 
incêndios na vegetação nativa de campos e coleta do lixo, além da destinação 
inadequado do lixo coletado seletivamente; 

v) Gestão despreparada para auxiliar na geração de conhecimento (1;1): relacionado à 
inexistência de um Sistema de Informações Gerenciais e à deficiência na captação 
de recursos para pesquisas nos Parques; 

w) Tamanho reduzido dos Parques (1;1): seu tamanho reduzido impossibilita a 
concretização de seu objetivo maior, que é a conservação da fauna e da flora da 
região dos Aparados da Serra; 

x) Insuficiência de parcerias (0;1): a despeito das parcerias existentes, considera-se 
que para os Parques alcançarem seus objetivos plenamente as parceiras existente 
são insuficientes; e 

y) Pouca visibilidade na aplicação de recursos financeiros: ponto também levantado no 
trabalho de percepção sócio-ambiental das comunidades do entorno. Refere-se 
basicamente ao desconhecimento pelo público das fontes de financiamento e do 
destino de aplicação de recursos (arrecadados na portaria e de outras fontes) e ao 
descontentamento da aplicação de recursos de medidas compensatórias de 
licenciamentos ambientais somente na manutenção e não em investimentos. 

 

4.3.2.2 Fatores Externos 

 

I) Oportunidades 
a) Incremento e estruturação turística no entorno (36): refere-se ao potencial para 

divulgação dos atrativos, para o trabalho integrado na elaboração de roteiros, assim 
como parcerias para iniciativas de desenvolvimento dos municípios do entorno com 
o ecoturismo e turismo rural;  

b) Desenvolvimento de atividades econômicas ecologicamente corretas (28): 
reconhecimento e valorização de produtos regionais como o pinhão e o mel de 
Cambará do Sul, bem como as oportunidades de abertura de novas frentes de 
trabalho e desenvolvimento de fontes de renda para os municípios (agroecologia, 
pousadas, guias, etc.); 

c) Parceria com a iniciativa privada (27): relacionado com as diversas empresas, que 
podem contribuir para o desenvolvimento dos Parques, instaladas no entorno, e 
possuem preocupação ambiental e relacionamento com a comunidade, entidades e 
o chefe dos Parques; 

d) Comunidade do entorno mais conscientizada (24): diz respeito ao processo de 
organização e envolvimento da comunidade, suas associações e grupos específicos, 
em crescente comprometimento com os interesses dos Parques; 

e) Redução de impactos através de atividades econômicas do entorno (23): relacionado 
à intenção das empresas florestais em minimizar os impactos das florestas 
comerciais e pressão sobre as nativas, e ao desenvolvimento dos atrativos do 
entorno para reduzir os impactos nos Parques; 
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f) Aumento do potencial dos atrativos turísticos (21): relacionado à tendência mundial 
de aumento do turismo em ambientes naturais e dos esportes de aventura, com o 
potencial turístico de todos os municípios de abrangência; 

g) Incremento da fiscalização e monitoramento (19): diz respeito às várias entidades 
públicas fiscalizadoras, dos Estados e da União agindo de forma mais atuante no 
controle e fiscalização, apoiadas na legislação; 

h) Conhecimento gerado no entorno dos Parques (12): relacionado ao potencial de 
conhecimento gerado por pesquisas na região através de diferentes instituições, 
como escola agrotécnica, universidades, etc; 

i) Corredor ecológico (11): aponta a existência de terras devolutas junto aos Parques e 
aos corredores ecológicos medianamente conservados, que contribuem na 
conservação da biodiversidade; 

j) Potenciais fontes de recursos (10): existência de recursos nacionais e internacionais 
de agências multilaterais e previsão de recursos financeiros para pagamento de 
terras com recursos de medidas compensatórias de licenciamentos ambientais; 

k) Políticas públicas municipais (7): relacionado ao planejamento e às políticas 
municipais de desenvolvimento dos municípios de Praia Grande, Jacinto Machado e 
Cambará do Sul, com a adoção de planos diretores e do estatuto das cidades; 

l) Informação e educação ambiental como ferramentas nas comunidades (5): refere-se 
aos educadores da região, condutores, estudantes, ONG’s, adquirindo e divulgando 
conhecimento sobre os Parques; 

m) Parcerias com o poder Público (4): aponta a existência de interesses, parcerias e 
convênios para uma integração do entorno com os Parques em ambos os estados, 
tanto na esfera municipal quanto estadual; 

n) Parcerias com o terceiro setor (3): aponta a existência e predisposição de ONG’s e 
universidades ligadas ao meio ambiente e preocupadas com a conservação dos 
Parques; e 

o) Infra-estrutura existente nos municípios e na região (1): as estruturas já existentes 
(estradas, infra-estrutura de Cambará, etc.). 

 

II) Ameaças 
a) Expansão da agricultura convencional e contaminação ambiental por agrotóxico (44): 

refere-se à exploração predatória dos recursos naturais da região pela agricultura e 
a contaminação dos recursos hídricos por agrotóxicos; 

b) Ausência de políticas públicas integradas e crescimento desordenado do entorno 
(41): aponta os problemas de relacionamento entre os diversos atores envolvidos 
(Poder Público,municipal , estadual, federal, ONGs e o setor privado) para um 
desenvolvimento integrado com o planejamento dos Parques, considerando 
problemas sociais causados pelo crescimento desordenado e a precariedade de 
infra-estrutura das comunidades do entorno; 

c) Pressão da silvicultura (23): relacionado aos impactos causados pelo cultivo 
comercial do Pinus, que podem impactar os Parques diretamente através da 
contaminação biológica, ou indiretamente através da ocupação de remanescentes 
de ambientes naturais contíguos (floresta ou campos naturais), incluindo aí os 
corredores ecológicos, e também através da contaminação biológica; 
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d) Deficiência na comunicação, informação e orientação da comunidade (17): refere-se 
a pouca interação da população com a realidade e objetivos dos Parques e à função 
e normas do entorno, como a regulamentação das atividades econômicas e o 
cadastro de atividades em propriedades ali localizadas; 

e) Sistema de transportes e acessos aos Parques deficientes (13): diz respeito à 
precariedade das estradas e de transporte coletivo para os parques, interligando as 
principais localidades do entorno e estas com as grandes cidades; 

f) Ordenamento e qualificação da oferta turística nos municípios deficientes (13): 
relacionado à carência de opções de entretenimento no entorno, à infra-estrutura 
turística inadequada, à falta de mão-de-obra especializada e à ineficiência de 
planejamentos e políticas adequadas voltadas ao ecoturismo; 

g) Ausência de programas de educação ambiental (12): relacionado à inexistência de 
trabalhos aprofundados de educação ambiental com as pessoas do entorno e os 
turistas, para gerar uma conscientização ambiental; 

h) Descumprimento da legislação ambiental (12): relacionado aos atos ilegais, descaso 
com a legislação ambiental e inexistência de licenciamento de atividades 
impactantes na área de entorno; 

i) Impactos da pecuária no planalto (11): refere-se à prática de queimada de campo e 
às conseqüências do manejo inadequado dos rebanhos de um modo geral, como a 
contaminação de nascentes por dejetos e potencial dispersão de gramíneas exóticas 
em ambientes naturais;  

j) Oportunismo dos políticos e empresários (10): refere-se a iniciativas de 
empreendedores que, visando apenas o desenvolvimento de seus negócios, 
desconsideram maior integração com a política dos Parques; 

k) Contaminação biológica por espécies da fauna exótica (4): diz respeito ao risco do 
cultivo de espécies exóticas (peixes, porcos, abelhas, javalis) no entorno e dentro 
dos Parques, principalmente nos cânions; 

l) Despreparo da comunidade local em empreendedorismo (4): relacionado à 
insuficiente capacitação para empreendedores no entorno que, na maioria das 
vezes, não estão enquadrados nos benefícios turístico-econômicos trazidos pelos 
Parques, mostrando a desconsideração de empresas e um despreparo de 
lideranças; 

m) Perda de identidade cultural das populações do entorno (3): processo relacionado à 
mudança das características socioeconômicas, incluindo o próprio desenvolvimento 
do turismo; 

n) Contaminação biológica por espécies vegetais exóticas: diz respeito à proliferação 
desordenada de espécies exóticas e respectiva dispersão espontânea em áreas 
naturais (incluindo além do Pinus, o tojo e a uva-do-japão, entre outras). 

 

4.3.3 Classificação dos fatores diagnosticados 

Neste item busca-se estabelecer medidas de importância para análise e abordagem dos 
fatores interferentes à gestão das Unidades. Esta análise consiste numa importante 
ferramenta para construir uma visão integrada da relevância dos fatores internos e externos 
diagnosticados. Procuraram-se, então, outras medidas de importância para confrontá-las 
com aquela valoração estabelecida pela pontuação dos fatores gerada pela Oficina de 
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Planejamento Participativo, contribuindo assim na definição de prioridades de ações de 
manejo. 

Um dos recursos para averiguar a importância dos fatores diagnosticados foi a análise do 
nível de correlação entre eles (medida de interferência entre os fatores). Para gerar esta 
valoração com base na correlação, foi utilizada a matriz de análise de correlação entre 
fatores (Tabela 4.3-1), que permite confrontar os fatores externos e internos entre si. No 
cruzamento entre os fatores foram atribuídos pesos, segundo a intensidade da correlação. 
Para a identificação da existência e intensidade de correlação, considerou-se tanto aspectos 
conceituais, de afinidade de fatores correspondentes às áreas temáticas de manejo afins, 
como a situação real diagnosticada, bem como as correlações que apresentam 
convergência ou divergência. O objetivo principal foi identificar o número e a intensidade de 
correlações, por julgar-se uma medida de importância relevante. Pressupõe-se que quanto 
maior for o número de aspectos envolvidos na potencialização ou neutralização de um fator, 
maior será o envolvimento ou o reflexo dos vários aspectos relacionados com a gestão das 
Unidades. 

Para se estabelecer a intensidade da correlação, formularam-se as perguntas: “qual a 
intensidade da correlação entre a força A e a oportunidade a?”  e “qual a intensidade da 
correlação entre a fraqueza A e a ameaça a?” - e assim por diante -, atribuindo como 
resposta às perguntas um peso de intensidade nula (0),  média (1) e alta (2). A somatória 
destes pesos definiu uma pontuação classificatória, refletindo uma medida de importância 
do nível de correlação dos fatores analisados. Como critério de desempate para definição 
de classificação (nos casos de fatores com mesma somatória de pontos), optou-se por 
aqueles com maior número de relações com outros fatores. 

Para estabelecer outro critério de medida de importância, cada fator diagnosticado foi 
confrontado com a “Visão” definida no item 4.3.1, sendo atribuído um peso para cada fator 
analisado (de –3 a +3), conforme o menor ou maior grau de influência, negativa ou positiva, 
no alcance da visão (tabela 4.3-2). Este critério, deste modo, reflete a importância que cada 
um dos fatores têm para contribuir ou dificultar a conservação dos atributos de 
biodiversidade e cênicos das Unidades, para além de seus limites, abrangendo os 
ambientes da região dos Aparados da Serra Geral. 

Para analisar as principais origens dos fatores intervenientes no manejo dos Parques, 
responsáveis tanto pelos aspectos positivos quanto pelos negativos, foi estabelecida a 
convenção também apresentada na tabela 4.3-2, que busca identificar em cada caso os 
principais agentes responsáveis pelos fatores analisados. Para isto, dividiu-se os possíveis 
agentes em atributo natural, sociedade (excluindo-se o Estado), gestor das Unidades 
(sejam os responsáveis locais ou o IBAMA como um todo) e, finalmente, o governo 
(aspectos relacionados à inexistência, deficiência ou pertinência de políticas públicas), tanto 
nas esfera locais quanto na federal. Objetivou-se com isso orientar o foco de ações de 
manejo, através da identificação das principais frentes de atuação na abordagem dos 
devidos agentes, os principais responsáveis pelos fatores intervenientes na gestão. 
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Tabela 4.3-1 – Matriz de Análise de correlação entre fatores 
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Tabela 4.3-2: Classificação e origem dos fatores diagnosticados 

FATORES DIAGNOSTICADOS 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
FATORES 

Origem 
dos 

Fatores Segundo 
Oficina 

Segundo 
Matriz 

Confrontan
do Visão 

P
o
n
to

s 
F

o
rt

e
s 

1. Grande número e singularidade de 
atrativos turísticos (23;38) 

1º 4º +3 n/g 

2. Capacidade de promover 
desenvolvimento regional (24;16)  

2º 1º +3 s/n/G/g 

3. Singularidade de atributos especiais 
(17;20) 

3º 6º +2 n 

4. Constitui-se num pólo ecoturístico 
reconhecido (19;16) 

4º 3º +3 n/G 

5. Existência de parcerias e convênios 
com entidades do entorno (14;20) 

5º 2º +3 g/s/G 

6. Capacidade de gestão existente (17;16) 6º 8º +1 g 
7. Conservação e recuperação da fauna e 

flora (14;15) 
7º 10º +2 g/n 

8. Conservação de recursos hídricos 
(14;15)  

7º 14º +1 g 

9. Plano de Manejo integrado em 
elaboração (11;11) 

8o 11º +2 g/G 

10. Infra-estrutura mínima disponível para 
gestão, manejo e uso público em 
Aparados (14;7) 

9o 12º +1 g/G 

11. Disponibilidade de recursos oriundos de 
compensação ambiental (10;10) 

10o 13º +1 g/G 

12. Recursos hídricos drenam para fora dos 
Parques (9;11) 

11o 15º 0 n 

13. Grande potencial de 
autosustentabilidade financeira (10;8) 

12o 5º +3 n 

14. Sistema integrado de combate a 
incêndios em funcionamento (7;10) 

13º 7º +1 g/G/s 

15. Grande potencial para pesquisa 
científica (7;9) 

14º 8º +1 n 

16. Características físicas e geográficas 
facilitam a proteção (9;5) 

15º 13º 0 n 

17. Facilidade de acesso (2;6) 16º 14º +2 G 
18. Controle e erradicação de espécies 

vegetais exóticas (6;2) 
16º 9º +1 g 

19. Disposição dos proprietários à 
indenização (4;1) 

17º 13º +1 s 

20. Categoria de manejo (2;2) 18º --- +3 G 
21. Principais impactos ambientais já 

identificados (1;1); 
19º --- +1 g 
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Tabela 4.3-2: Classificação e origem dos fatores diagnosticados (continuação) 

FATORES DIAGNOSTICADOS 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
FATORES 

Origem 
dos 

Fatores Segundo 
Oficina 

Segundo 
Matriz 

Confronta
ndo Visão 

P
o
n
to

s 
F

ra
co

s 

1. Deficiência de infra-estrutura para visitação e 
pesquisa (34;36) 

1o 10º -3 g/G 

2. Sistema de proteção deficiente (26;36) 2o 11º -2 g/G 
3. Morosidade e ineficiência dos processos de 

regularização fundiária (31;29) 
3o 16º -2 G/g 

4. Insuficiência de mão-de-obra qualificada 
(18;17) 

4o 11º -3 G/g 

5. Deficiência de informação e orientação aos 
visitantes (15;18) 

5o 7º -1 g 

6. Atividades antrópicas impactantes 
conseqüentes da não regularização fundiária 
(15;17) 

6o 16º -2 G/g/s 

7. Desconhecimento e dúvidas em relação aos 
limites dos Parques (12;16) 

7o 14º -1 g/G 

8. Fragilidade nas relações institucionais dentro 
do IBAMA (15;13) 

7o 16º -1 G/g 

9. Baixo aproveitamento do potencial de Uso 
Público (8;16) 

8o 3º -2 g/G 

10. Educação ambiental deficiente (12;11) 9o 12º -3 g/G 
11. Conhecimento gerado pelas pesquisas nos 

Parques insuficiente (12;11) 
9o 9º -1 g/G 

12. Recursos financeiros insuficientes (10;8) 10o 6º -2 G/g 
13. Ineficiência e falta de especificação dos 

serviços nos processos de concessão para 
Uso Público (10;6) 

11o 8º -3 g 

14. Atividades antrópicas impactantes de 
natureza ilegal (5;6) 

12º 10º -1 s/g/G 

15. Entraves para uma integração efetiva dos 
dois Parques (6;4) 

13º 15º 0 g/G 

16. Relação deficiente entre o Parque e as 
comunidades do entorno (5;5) 

13º 1º -3 g/s 

17. Pouca divulgação das pesquisas e seus 
resultados para comunidades do entorno (4;4) 

14º 12º -1 G 

18. Difícil acesso rodoviário aos Parques (3;3) 15º 5º -1 G 
19. Valores de ingresso (PNAS) muito altos (4) 16º 12º 0 g/G 
20. Descontentamento relacionado ao serviço de 

condutores/guias (4) 
16º 11º -1 g/s 

21. Impactos potenciais provenientes do manejo 
e gestão inadequados (1;3) 

16º 13º 0 g 

22. Gestão despreparada para auxiliar na 
geração de conhecimento (1;1) 

17º 13º 0 g 

23. Tamanho reduzido dos Parques (1;1) 17º 2º -2 G 

24. Insuficiência de parcerias (0;1); 18º 4º -3 g/G/s 
25. Pouca visibilidade na aplicação de recursos 

financeiros 
19º 12º 0 g/G 
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Tabela 4.3-2: Classificação e origem dos fatores diagnosticados (continuação) 

FATORES DIAGNOSTICADOS 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
FATORES 

Origem 
dos 

Fatores Segundo 
Oficina 

Segundo 
Matriz 

Confronta
ndo Visão 

O
p
o
rt

u
n
id

a
d
e
s 

 

1. Incremento e estruturação turística no entorno 
(36) 

1o 2º +3 s/G 

2. Desenvolvimento de atividades econômicas 
“ecologicamente corretas” (28) 

2o 9º +3 s/G 

3. Parceria com a iniciativa privada (27) 3o 4º +3 g/s 
4. Comunidade do entorno mais conscientizada (24) 4o 8º +2 s/g/G 
5. Redução de impactos através de atividades 

econômicas do entorno (23) 
5o 9º +2 s/g/G 

6. Aumento do potencial dos atrativos turísticos (21) 6o 3º +2 s/G 
7. Incremento da fiscalização e monitoramento (19) 7o 5º +1 g/G 
8. Conhecimento gerado no entorno dos Parques 

(12) 
8o 10º +1 s/G 

9. Corredor ecológico (11) 9o 7º +3 n 
10. Potenciais fontes de recursos (10) 10o 6º +2 G/g 
11. Políticas públicas municipais (7) 11o 10º +3 G/s 
12. Informação e educação ambiental como 

ferramentas nas comunidades (5) 
12o 11º +2 s/G/g 

13. Parcerias com o poder Público (4) 13o 5º +3 g/G 
14. Parcerias com o terceiro setor (3) 14º 1º +3 s/g 
15. Infra-estrutura existente nos municípios e na 

região (1) 
15º --- +1 G 

A
m

e
a
ça

s 
 

1. Expansão da agricultura convencional e 
contaminação ambiental por agrotóxico (44) 

1o 11º -2 G/s 

2. Ausência de políticas públicas integradas e 
crescimento desordenado do entorno (41) 

2o 7º -3 G 

3. Pressão da silvicultura (23) 3o 7º -3 G/s 
4. Deficiência na comunicação, informação e 

orientação da comunidade (17) 
4o 1º -3 g/G/s 

5. Sistema de transportes e acessos aos 
Parques deficientes (13) 

5o 3º -2 G/g 

6. Ordenamento e qualificação da oferta turística 
nos municípios deficiente (13) 

5o 2º -3 G/s/g 

7. Ausência de programas de educação 
ambiental (12) 

6o 6º -1 G/g/s 

8. Descumprimento da legislação ambiental (12) 6o 9º -1 s/G 
9. Impactos da pecuária no planalto (11) 7o 12º -1 s/G 
10. Oportunismo dos políticos e empresários (10) 8o 10º -2 G/s 
11. Contaminação biológica por espécies da fauna 

exótica (4) 
9o 5º -1 G/s 

12. Despreparo da comunidade local em 
empreendedorismo (4) 

9o 4º -3 s/G 

13. Perda de identidade cultural das populações 
do entorno (3) 

10º 8º -2 G/s 

14. Contaminação biológica por espécies vegetais 11º 2º -1 G/s 
Legenda: n = atributo natural; s = sociedade; g = gestão dos parques; G = governos (políticas públicas).A 
seqüência das letras indica a ordem de origem/responsabilidade. 
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Com base na tabela 4.3-2 pode-se fazer algumas considerações sobre a análise 
comparativa da classificação dos fatores, segundo sua relevância definida pela Oficina de 
Planejamento, pela matriz de análise de correlação e pela avaliação do grau de importância 
frente à visão estabelecida anteriormente. A identificação da “origem dos fatores” 
apresentada nesta tabela, permite também correlacionar esta análise comparativa com os 
principais agentes responsáveis pelos fatores interferentes na gestão dos Parques ou na 
consecução de seus objetivos. 

Em termos gerais pode-se observar tanto grandes convergências entre os três critérios de 
classificação como algumas divergências que demonstram, por um lado, as relevâncias de 
alguns fatores interferentes nas Unidades e, por outro, a necessidade de considerar mais de 
uma variável no estabelecimento de prioridades. 

Especificamente, com base na análise da tabela 4.3-2, cabe destacar alguns aspectos mais 
relevantes: 

- dentre os fatores considerados pontos fortes das Unidades, observa-se que os quatro 
mais pontuados pela matriz de correlação estão também entre os cinco melhor 
classificados pela Oficina de Planejamento e entre os seis considerados mais 
relevantes para o alcance da visão; 

- além do atributo natural, os fatores 2, 4 e 5 dos pontos fortes pressupõem forte ação no 
estabelecimento de políticas públicas para atingir-se a visão; 

- cabe destaque ao fator 2 dos pontos fortes (“capacidade de promover desenvolvimento 
regional”), que foi o mais pontuado na matriz de correlação (com o dobro do fator 
classificado em segundo lugar) e o segundo mais votado na Oficina de Planejamento 
Participativo, ficando atrás apenas do fator 1 (grande número e singularidade de 
atrativos turísticos), que é diretamente relacionado com o fator 2, sendo o quarto 
colocado na análise de correlação. Além disso, expressa a condição básica para 
assegurar a viabilidade de se atingir a visão definida. Ambos estão diretamente ligados 
à condição natural dos Parques, porém, exigem forte ação da gestão, envolvimento da 
sociedade e estabelecimento de políticas públicas no nível local e regional para se 
desenvolverem plenamente; 

- outro fator relacionado aos pontos fortes bastante importante para o alcance da visão é 
o de número 13 (“grande potencial de autosustentabilidade financeira”), sendo o quinto 
melhor classificado na matriz de correlação, porém não sendo bem pontuado na Oficina 
de Planejamento. 

- dentre os pontos fracos não se obteve grandes convergências entre os três critérios de 
classificação, como ocorreu entre os pontos fortes. Apenas dois dos seis fatores 
considerados mais importantes para o alcance da visão  estão entre os mais pontuados 
pela Oficina; entretanto, outros dois fatores de média importância estão entre os quatro 
mais pontuados; 

- os fatores 16 (“relação deficiente entre os Parques e as comunidades”) e 24 
(“insuficiência de parcerias”), apesar de muito pouco pontuados pela Oficina, são 
considerados muito importantes para o alcance da visão, tendo sido bem classificados 
pela análise de correlação; 
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-  um outro fator importante em relação ao alcance da visão é o de número 10 
(“educação ambiental deficiente”), porém pontuado como 12º colocado na análise 
correlação e 8º na Oficina de Planejamento; 

- ressalta-se ainda o de número 9 (“baixo aproveitamento do potencial de uso público”), 
pontuado como terceiro colocado na análise de correlação e um fator importante para a 
visão, porém na Oficina de Planejamento atingiu apenas a oitava colocação; 

-  para a maioria dos principais fatores dos pontos fracos discutidos aqui, é de 
fundamental importância uma ação pró-ativa da gestão dos Parques, com destaque 
também para a influência em políticas públicas e envolvimento da sociedade; 

- dentre os fatores das oportunidade identificadas, dois dos quatro mais pontuados na 
análise de correlação e considerados importantes para a visão estão também entre os 
quatro mais pontuados pela Oficina. Entretanto, o fator de número 14 (“parcerias com o 
terceiro setor”), o mais pontuado na análise de correlação e considerado também 
importante para a visão, foi apenas o 14° colocado na pontuação da Oficina 
(antepenúltima colocação). Este tipo de divergência reflete certamente lógicas 
diferentes de definição de prioridades, sem demérito de nenhuma delas; 

- outros fatores importantes para o alcance da visão, entre as oportunidades, foram 
pouco pontuados segundo a lógica da Oficina e da análise de correlação (9 – 
“corredores ecológicos”, 11 – “políticas públicas municipais”, 13 – “parcerias com o 
poder público” e 14 - “parcerias com o terceiro setor”); 

- dentre as ameaças destaca-se a relação determinante da inadequação de políticas 
públicas, sobretudo em relação aos cinco fatores mais pontuados pela Oficina e 
também pela análise de correlação; 

- o fator de número 12 das ameaças (despreparo da comunidade local em 
empreendedorismo), apesar de ser extremamente importante para a visão devido a sua 
importância para o desenvolvimento sustentável do entorno, através da indução de 
processos socioeconômicos  amigáveis e compatíveis com os objetivos dos Parques, 
foi o 12° colocado na pontuação da oficina, mas o quarto colocado na análise de 
correlação, dada sua importante relação negativa com os principais pontos fortes dos 
Parques (ver matriz da análise de correlação - tabela 4.3-1); 

- aspecto bastante relevante é o fato de que a maioria dos fatores negativos interferentes 
na consecução dos objetivos dos Parques (pontos fracos e ameaças) têm alguma 
relação com a inexistência, insipiência ou equívoco de políticas públicas, daí a extrema 
importância da gestão dos Parques trabalhar de acordo com a estratégia previamente 
estabelecida, no sentido de alcançar a visão e conseqüentemente no sentido de atingir 
a missão, representada pelos objetivos de manejo. 

 

4.3.4 Diretrizes de ação 
Outra ferramenta da equipe de planejamento, para a posterior definição de ações gerenciais 
gerais e ações específicas de manejo, consistiu na definição e sistematização de diretrizes 
de ação com base na análise, um a um, dos fatores diagnosticados, de maneira a 
estabelecer linhas orientadoras para a definição de ações de manejo.  
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As diretrizes de ação definidas foram organizadas por temas e sub-temas de manejo, uma 
vez que várias delas se repetem para fatores internos e externos, tanto negativos quanto 
positivos. 

Uso público 

Visitação  

a) Diversificação de Opções de Uso Público; 

b) Qualificação de serviços e produtos para Uso Público; 

c) Capacitação de fornecedores de serviços e produtos para Uso Público; 

d) Informação interpretativa, orientadora e sinalizadora para Uso Público; 

e) Parcerias para implementação de Uso Público; 

f) Normatização e regulamentação do serviço de condutores dentro do Parque; 

g) Normatização e regulamentação das atividades de Uso Público (capacidade de 
carga, programação, etc); e 

h) Roteiros e atividades de Uso Público integrados. 

Educação e Interpretação Ambiental 

a) Qualificação de serviços e produtos de Educação e Interpretação Ambiental; 

b) Parcerias para a realização de atividades de Educação e Interpretação Ambiental no 
Parque;  

c) Diversificação de opções de Educação e Interpretação Ambiental;  

d) Capacitação de fornecedores de serviços e produtos para Educação e Interpretação 
Ambiental; 

e) Informação interpretativa, orientadora e sinalizadora de Educação Ambiental; 

f) Normatização e regulamentação das atividades de Educação e Interpretação 
Ambiental;  

g) Roteiros e atividades de Educação e Interpretação Ambiental integrados; 

h) Elaboração de programa de visitação subsidiado para comunidades do entorno; e 

i) Desenvolvimento conceitual para estrutura de apoio a Educação e Interpretação 
Ambiental nos Parques. 
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Integração externa 

Relações Públicas 

a) Divulgação e promoção de programas de visitação subsidiados para comunidades 
do entorno; 

b) Divulgação de atividades de Uso Público e de Educação e Interpretação Ambiental; 

c) Divulgação específica para públicos-alvo; 

d) Ações de envolvimento comunitário;  

e) Ações de valorização cultural voltadas para envolvimento comunitário; 

f) Comunicação social (esclarecimentos: regularização fundiária, arrecadação, etc); 

g) Divulgação de roteiros e atividades turísticas e culturais externas integradas ao Uso 
Público nos Parques; 

h) Informação orientadora e sinalizadora no entorno e nas áreas estratégicas da região 
de influência dos Parques;  

i) Apoio a divulgação do  empreendedorismo responsável no entorno; e 

j) Divulgação de oportunidades de negócios compatíveis/amigáveis no interior e 
entorno dos Parques. 

Educação Ambiental 

a) Qualificação de serviços e produtos de Educação Ambiental; 

b) Capacitação de multiplicadores em Educação Ambiental;  

c) Produção e distribuição de material didático-ambiental para comunidades do 
entorno; 

d) Desenvolvimento conceitual para estrutura e equipamentos de apoio a Educação 
Ambiental no entorno (Centros Temáticos); e 

e) Parcerias para a realização de atividades de Educação Ambiental no entorno. 

Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento 

a) Promoção de iniciativas de desenvolvimento econômico compatível/amigável, 
inclusive com agregação de valor; 

b) Apoio à capacitação de fornecedores de serviços e produtos no entorno; 

c) Promoção de iniciativas tradicionais de desenvolvimento econômico 
compatível/amigável; 

d) Incentivo a melhores práticas; 
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e) Parcerias para o desenvolvimento sustentável do entorno; 

f) Estímulo à organização e ao associativismo; 

g) Parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, empresas e atores 
sociais do entorno; 

h) Qualificação de serviços e produtos no entorno (selo/certificação), associado a 
estratégias de marketing; 

i) Parcerias para o desenvolvimento rodoviário adequado do entorno; 

j) Incentivar e apoiar melhorias em infra-estrutura e serviços no entorno  de forma 
integrada ao Programa de Uso Público; 

k) Integração de roteiros e atividades turísticas e culturais externas ao Uso Público nos 
Parques; 

l) Incentivo ao empreendedorismo responsável no entorno; e 

m) Parcerias para incentivo ao empreendedorismo local no entorno. 

Controle Ambiental 

a) Ações de envolvimento comunitário no apoio a fiscalização; 

b) Parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, empresas e atores 
sociais para fiscalização no entorno; e 

c) Parcerias com proprietários de terras limítrofes aos Parques.    

 

Operacionalização 

Regularização Fundiária 

a) Priorização de regularização fundiária conforme áreas estratégicas prioritárias; 

b) Discriminatórias administrativas e arrecadação de terras devolutas; 

c) Negociação com proprietários para minimização de impactos até a regularização 
fundiária; 

d) Criar e implantar estratégias de negociação para regularização fundiária 
(substituição de desapropriação por compra, permuta de áreas, permuta de 
incentivos/investimentos por áreas, etc); e 

e) Comunicação social (esclarecimentos). 

Administração e Manutenção  

a) Normatização e regulamentação de todas as atividades (internamente); 
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b) Parcerias para divulgação;  

c) Qualificação de serviços de operação (fiscalização, administração, monitoramento, 
etc); 

d) Viabilização da capacitação de pessoal de operação; 

e) Monitoramento de performance de pessoal e serviços; 

f) Criação de um quadro funcional; 

g) Plano de Concessões (com atratividade/viabilidade e contrapartidas definidas: infra-
estrutura de Uso Público e outros); 

h) Terceirização de operação do Uso Público; 

i) Terceirização dos serviços de suporte (limpeza, manutenção de equipamentos e 
infra-estrutura, vigilância, outros); 

j) Terceirização/parcerias para serviços especializados em 
salvamento/resgate/segurança dos visitantes; 

k) Normatização/regulamentação de concessões, terceirizações, parcerias e outras 
cooperações;  

l) Criação e implantação de estratégia de captação e investimento de recursos no 
Parque e entorno, e articulação de linhas de crédito, incentivo e investimentos para 
os parceiros locais;  

m) Integração dos dois Parques a partir do Plano de Manejo; 

n) Normatização e regulamentação das atividades na Zona de Amortecimento e 
Corredores Ecológicos, considerando: redução de risco de contaminação biológica; 
conservação do mosaico campo/araucária (ecótono); manutenção de conectividade 
nos corredores de campos, mata de araucária e Floresta Ombrófila Densa; 
salvaguarda de ambientes singulares (turfeiras, etc); manutenção da paisagem 
cênica dos Aparados; manutenção/restabelecimento da conectividade entre os 
cânions na baixa/média encosta; e conservação de remanescentes florestais; 

o) Gestão para a definição de licenciamento da atividade de silvicultura (implantação e 
exploração) na região de entorno (10 km); 

p) Fortalecimento do Conselho Consultivo; e 

q) Criação de instância executiva articuladora, captadora e para integração com o 
entorno e os Corredores Ecológicos. 

Infra-estrutura e Equipamentos 

a) Melhoria/implantação de infra-estrutura de recreação e de Educação e Interpretação 
ambiental nos atrativos; 

b) Melhoria/implantação de infra-estrutura de suporte ao público (sanitários, lanchonete, 
etc); 
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c) Estrutura de operação para condutores; 

d) Implantação de estrutura e equipamentos de apoio a Educação Ambiental no 
entorno (Centros Temáticos); 

e) Melhoria/implantação de infra-estrutura de operação; 

f) Implantação de estrutura para pesquisadores através de convênios com instituições 
de pesquisa (baseado no modelo "time-sharing"); 

g) Demarcação física/monumentalização dos limites do Parque; 

h) Cercamento do Parque nas áreas de campo e nas áreas abertas (avaliar a 
implantação de cercas que não gerem impedimento ao trânsito da fauna silvestre); e 

i) Informação orientadora e sinalizadora no entorno e nas áreas estratégicas da região 
de influência do Parque. 

Cooperação Institucional  

a) Parcerias para divulgação;  

b) Plano de Concessões (com atratividade/viabilidade e contrapartidas definidas: infra-
estrutura de Uso Público e outros); 

c) Terceirização de operação do Uso Público; 

d) Terceirização dos serviços de suporte (limpeza, manutenção de equipamentos e 
infra-estrutura, vigilância, outros); 

e) Terceirização/parcerias para serviços especializados em 
salvamento/resgate/segurança dos visitantes; 

f) Articulação da viabilização de estrutura para pesquisadores implantada através de 
convênios com instituições de pesquisa (baseado no modelo "time-sharing", onde o 
investimento é dividido entre os parceiros que recebem em troca o direito de 
utilização da estrutura por tempo determinado nos termos da parceria); 

g) Implantação do conceito de "estrada parque" para a rodovia que liga Praia 
Grande/SC a Cambará do Sul/RS e no acesso Cambará do Sul – ao PN Serra Geral; 

h) Parcerias para o desenvolvimento rodoviário adequado do entorno; 

i) Parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, empresas e atores 
sociais do entorno; 

j) Política de incentivos/atração de pesquisas nas linhas prioritárias (apoio com infra-
estrutura, apoio logístico, integração de dados, facilitação do fornecimento de 
licenças, etc); e 

k) Parcerias para o desenvolvimento rodoviário adequado do entorno. 
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Proteção e manejo 

a) Sinalização nos acessos ao Parque (estradas e trilhas) informando os limites; 

b) Sinalização na frente das propriedades limítrofes ao Parque em acordo com os 
proprietários; 

c) Planejamento da fiscalização com diversificação de estratégias, voltado para as 
prioridades e integrado com monitoramento; 

d) Fortalecimento da fiscalização incluindo sistema de monitoramento;  

e) Retirada do gado e outras espécies domésticas do interior do Parque; 

f) Monitoramento e controle de contaminação biológica; 

g) Parcerias para fiscalização do Parque; e  

h) Prevenção e combate a incêndios. 

 

Pesquisa e monitoramento 

a) Foco em linhas de pesquisa consoantes com a missão e a visão definidas no Plano 
de Manejo; 

b) Foco em linhas de pesquisa em metodologias de monitoramento voltadas para as 
prioridades do Parque; 

c) Contrapartida das pesquisas voltadas para programas de divulgação científica 
(palestras, conteúdo para mídia de divulgação científica, etc); para monitoramento  
(desenvolvimento de metodologias, dados, etc); para Educação Ambiental; etc; 

d) Banco de Dados com sistema de monitoramento; 

e) Fortalecimento das funções de Corredores Ecológicos e Zona de Amortecimento, 
com monitoramento dos resultados quanto à manutenção dos principais atributos; e 

f) Priorizar pesquisas voltadas para avaliar impacto biológico do tamanho dos Parques 
e potenciais soluções, inclusive quanto à necessidade de ampliações. 

 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO 

O Artigo 11 da Lei nº 9.985/2000 (SNUC) define como objetivo superior dos Parques 
Nacionais “a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas cientificas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza 
e de turismo ecológico”. 

Assim, respaldados pelos objetivos do SNUC (artigo 4º da Lei nº 9.985/2000) e levando em 
consideração a categoria de manejo e a especificidade dos atributos de biodiversidade e 
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cênicos dos Parques Nacionais em questão, estão relacionados abaixo os seus objetivos 
específicos de manejo: 

1) valorizar e conservar os aspectos geológicos e geomorfológicos que formam os 
Aparados da Serra Geral, resultantes dos grandes derrames basálticos ocorridos no 
sul do Brasil há cerca de 132 milhões de anos; 

2) proporcionar a preservação da paisagem dos cânions da região, de beleza cênica 
singular; 

3) conservar amostra significativa da flora com origem fitogeográfica variada, 
representada pelas formações vegetais de Floresta Ombrófila Densa, Floresta 
Ombrófila Mista, Campo Seco, Campo Turfoso, Floresta Nebular, Vegetação 
Rupícola e Campos Rupestres, resultando em cerca de 50 espécies vegetais raras 
ou endêmicas presentes nos Parques, como, por exemplo, Euterpe edulis, Dicksonia  
sellowiana, Araucária angustifólia; 

4) promover a manutenção da paisagem dos campos, de singular beleza cênica e 
importância à biodiversidade, mantendo a conectividade com e nos corredores 
ecológicos deste ambiente;  

5) contribuir para a conservação e manutenção de um importante elo de ligação, os 
Corredores Ecológicos, tanto os florestais quanto os campestres, particularmente no 
sentido Norte/Sul da região; 

6) conservar as características singulares da flora e fauna representadas pelos 
chamados elementos andino-patagônicos e austral-antárticos, presentes em 
diferentes ambientes que ocorrem na região;  

7) contribuir para a conservação dos recursos hídricos e  das bacias hidrográficas do 
Mampituba, de Araranguá e Tramandaí; 

8) proteger e recuperar populações da fauna cinegética nativa dos Parques; 

9) contribuir para a recuperação e conservação da população de mamíferos raros e/ou 
ameaçados de extinção no Brasil e que ocorrem na região, tais como: o lobo-guará 
Chrysocyon brachyurus, o veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus, o veado-bororó 
Mazama nana, o puma Puma concolor e o gato-preto Oncifelis colocolo; 

10) auxiliar na proteção de oito (08) espécies de aves globalmente ameaçadas de 
extinção, segundo a Bird Life Internacional (2000), e de 51 espécies de aves 
ameaçadas no estado do Rio Grande do Sul, além das espécies endêmicas que 
ocorrem na região; 

11) contribuir para a proteção do quatro (04) espécies de anfíbios ameaçadas de 
extinção no estado do Rio Grande do Sul e que ocorrem nos Parques, entre elas 
Melanophryniscus cambaraensis e Elachistocleis erythrogaster; 

12) incentivar a pesquisa científica em consonância com as prioridades de manejo e 
monitoramento dos Parques e Corredores Ecológicos, favorecendo também a 
integração entre as Unidades de Conservação localizadas na área de influência dos 
mesmos; 
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13) desenvolver programas de educação e interpretação ambiental no interior das 
Unidades, bem como atividades de conscientização e educação ambiental no 
entorno, buscando sua integração positiva com os Parques; 

14) contribuir para o desenvolvimento do ecoturismo regional tendo os Parques como 
um pólo difusor de práticas que conciliem as atividades turísticas e a conservação da 
natureza; e 

15) incentivar o desenvolvimento socioeconômico sustentável e integrado nas 
comunidades do entorno das Unidades. 

 

4.5 ZONEAMENTO 

O zoneamento tem por finalidade servir como um instrumento técnico de gestão com vistas 
à preservação e à conservação dos elementos naturais, além dos usos voltados às 
atividades de educação ambiental, recreação, lazer e científicas. 

 

4.5.1 Análise do zoneamento estabelecido no Plano de Manejo do PNAS  

O zoneamento do Parque considerou o status atual de conservação e uso público e à 
proposta apresentada no Plano de Manejo do Parque Nacional do Aparados da Serra 
(IBDF, 1984) (Figura 4.5-1), que apresenta como zonas: 

• Intangível – “Compreendendo basicamente as encostas dos cânions do Itaimbézinho e 
Faxinalzinho e a encosta superior do planalto.” (IBDF, 1984). 

• Primitiva – “Compreendendo o fundo do Cânion do Itaimbézinho, que iniciando próximo 
ao Paradouro, percorre toda a extensão deste cânion, margeando o rio Perdizes, até 
atingir o limite leste do Parque” (ibid).  

• Uso Extensivo – “Compreende o trecho da estrutura que liga a Área de Desenvolvimento 
Itaimbézinho à Área de Desenvolvimento Paradouro; a trilha que se inicia à esquerda da 
ponte do Arroio Preá, tomando sentindo norte, e retornando ao ponto inicial; trilha que 
partindo da Área de Desenvolvimento Paradouro, contorna o cânion em seu início, até 
atingir local com vista da cachoeira do rio Perdizes; a trilha da borda do planalto (próximo 
à estrada Cambará Praia Grande); e a trilha de acesso à borda do cânion Faxinalzinho.” 
(ibid). 

• Uso Intensivo – “A estrada que liga o portão da Área de Desenvolvimento Ponte do 
Camisas ao portão da Área de Desenvolvimento Gralha Azul; o Centro de Visitantes;  o 
Paradouro; as áreas de piquenique e o acessos ao Parque.” (ibid). 

• Uso Especial – “Compreendendo a área proposta para a sede administrativa, próxima à 
estrada São Francisco de Paula -  Itaimbézinho; as áreas dos portões de entrada e saída 
situadas na ponte do arroio Camisa, na borda do Planalto, na estrada do Faxinal, e na 
saída do Itaimbézinho; Área dos postos de fiscalização, nos seguintes: Morro Agudo, 
limite no Parque, Morro do Facão, e na foz do Faxinalzinho; a área da Fazenda das 
Macieiras e a área junto à localidade do Morro Agudo, com cerca de 15ha.” (ibid). 

• Recuperação – “Toda área do Parque que sofreu alterações antrópicas, exceto aquelas 
já classificadas como outra zona” (ibid). Deve-se salientar que, no momento da análise 
para o zoneamento, a área a oeste da estrada que liga Morro Agudo a Azulega foi 
considerada área não administrada como parte do PNAS (Figura 4.5-1). 
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Este zoneamento possibilitou o planejamento do manejo das áreas sob a ótica daquele 
momento, o que foi considerado apropriado pelo Plano de Ações Emergenciais (PAE) 
(1995). Por sua vez, o PAE respeitou e apontou novas ações e normas  baseadas no 
zoneamento definido no Plano de Manejo, sem propor novos limites e/ou zonas.  

O zoneamento proposto para o PNAS no PM (ibid) foi apropriado considerando o estado de 
alteração ambiental encontrado no momento e as condições de acessibilidade. A grande 
área da Zona de Recuperação refletia a situação, fruto de ações antrópicas baseadas na 
questão fundiária não solucionada e na falta de controle e fiscalização. A evolução destes 
fatores, com a aquisição de áreas pelo poder público, ampliação do quadro de funcionários 
e de equipamentos e a evolução das legislações de proteção ambiental federal e estadual 
(principalmente quanto à queimada de campos no RS), gerou um reflexo positivo no que 
tange à recuperação e proteção dos ambientes presentes no PNAS, situação que se reflete 
na nova proposta de zoneamento aqui apresentada.  

As zonas destinadas para administração e uso público, à luz daquele momento, 
concentraram-se junto ao eixo leste – oeste da Área de Desenvolvimento Gralha Azul a 
Área de Desenvolvimento Ponte do Camisas (Figura 4.5-1). A estrada que cortava o 
Parque era utilizada como acesso de ligação entre a região de Caxias do Sul (RS) e o litoral 
catarinense. O PAE, acertadamente sugeriu o fechamento deste acesso, o que permitiu à 
administração um maior controle sobre a unidade. Com esta alteração foram sugeridas 
novas intervenções, sem contudo apresentar uma nova proposta de zoneamento. 

A definição da Zona Intangível manteve o desenho presente no Plano de Manejo de 1984, 
estendendo este para o Parque Nacional da Serra Geral. Foram consideradas as áreas com 
altas declividades (acima de 50%) e cruzadas com as referências obtidas pelas curvas de 
nível. 

A Zona Primitiva foi ampliada no PNAS e definida no PNSG, incorporando as áreas 
florestadas e de campos identificadas nas duas Unidades através do Mapa de Cobertura 
Vegetal e Uso do Solo e das análises da AER. 
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FIGURA 4.5-1: Zoneamento apresentado no Plano de Manejo do Parque Nacional de Aparados da Serra (1984) 
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4.5.2 Critérios para o zoneamento  

Os principais fatores para a definição do zoneamento foram a categoria e os objetivos 
específicos de manejo, a atual condição de conservação dos ambientes, os principais 
conflitos, as características ambientais, as atividades de uso público atuais e as propostas.  

O zoneamento proposto no Plano de Manejo do PNAS de 1984 também foi utilizado como 
referência, mas a diferença de quase duas décadas, a ampliação das demandas para uso 
público e as diferenças quantitativas e qualitativas dos conflitos da época e de agora, 
colaboraram no processo de revisão e definição proposto neste documento. 

Foram considerados para análise dos Parques como um todo, os seguintes critérios: 

a) Grau de conservação dos ecossistemas – as análises feitas através da Avaliação 
Ecológica Rápida (AER) foram os parâmetros utilizados para a definição deste 
critério; 

b) Variabilidade ambiental  – este critério está condicionado pela compartimentação do 
relevo em relação às altitudes e declividades e à composição dos ambientes; 

c) Representatividade dos recursos naturais para os Parques – foram analisados os 
atributos que condicionaram a criação da Unidade e os levantados pelo diagnóstico, 
o status de conservação e o conhecimento das espécies e/ou comunidades;  

d) Riqueza e/ou diversidade de espécies – foram consideradas através das análises 
feitas pela AER, que identificou áreas de maior relevância ecológica atribuídas pelo 
status de conservação, conectividade e peculiaridade; 

e) Suscetibilidade ambiental – foi considerada a partir do grau de conservação dos 
ambientes frente a suas fragilidades e ameaças. As características físicas e 
ambientais, os usos e os conflitos foram os critérios utilizados para a análise das 
áreas; e 

f) Potencialidade para conscientização ambiental – o cruzamento do levantamento de 
atributos com as práticas de uso já desenvolvidas e previstas, com as condições de 
segurança das áreas e dos visitantes e suscetibilidade ambiental, nortearam a 
definição de áreas potenciais para desenvolvimento de projetos de educação, 
interpretação e sensibilização ambiental.  

Foram estabelecidas, de acordo com os critérios apresentados, as seguintes Zonas: Zona 
Intangível, Zona Primitiva, Zona de Uso Extensivo, Zona de Uso Intensivo, Zona de Uso 
Especial, Zona de Recuperação, Zona Histórico Cultural, Zona de Usos Conflitantes e Zona 
de Ocupação Temporária (Figura 4.5-2) (Mapas 4.5-1 e 4.5-1.1 – anexo 5 e 6). Como se 
pode verificar, as características quanto às situações fundiária, ecológica e histórica desses 
Parques possibilitam a existência de todas as zonas admissíveis nesta categoria.  

As zonas definidas como de Recuperação, através da análise do Mapa de Cobertura 
Vegetal e Uso do Solo, da Imagem de Satélite e dos resultados da AER, podem ser 
diferenciadas pela ação específica que gerou a alteração ambiental. Na região do Planalto 
são identificáveis duas ações: o manejo dos Campos para o desenvolvimento da pecuária, 
sendo encontradas áreas nos Parques com presença de gado; e áreas com plantios de 
Pinus ou alteradas pela retirada recente destes. Na região leste dos Parques, nas encostas 
da Serra Geral, as ações de alteração ambiental são decorrência da substituição das 
florestas por áreas para a agricultura ou pecuária. Essa identificação colabora no 
entendimento e planejamento das Unidades e seu monitoramento. 
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Figura 4.5-2: Zoneamento dos Parques 
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Nas áreas onde as manchas para recuperação identificadas no Mapa de Cobertura 
Vegetal e Uso do Solo apresentavam-se próximas, foi utilizada como recurso complementar 
uma faixa aleatória de 200 m no entorno das manchas, o que englobou áreas que 
supostamente sofrem efeito de borda. Este recurso aglutinou pequenas áreas degradadas, 
unificando-as em manchas maiores. Foram mantidas em mapa os polígonos originais que 
identificam as ações específicas que levaram à alteração ambiental no Mapa 4.5-1.1 (anexo 
6). 

A Zona de Uso Intensivo foi considerada para as áreas onde há ou está proposta 
implantação de infra-estruturas consideradas de alta intervenção na paisagem. As áreas 
onde estão ou são apontadas para a implantação de infra-estruturas de baixo impacto na 
paisagem e que servem apenas para favorecer o aproveitamento dos atrativos ou fornecer 
segurança ao visitante foram consideradas Zonas de Uso Extensivo.  

As estruturas necessárias à gestão dos Parques foram incorporadas à Zona Especial. Nesta 
também foram incluídas as estradas, acessos e estruturas ainda sem definição de uso para 
a gestão e uma faixa contínua, seguindo o perímetro externo dos Parques, de 
aproximadamente 20m (o que não permite a visualização em mapa na escala definida para 
o zoneamento).  

A definição da Zona de Ocupação Temporária, a partir das informações atuais sobre  a 
regularização fundiária, não permitiu a incorporação dos limites das propriedades não 
indenizadas ou em situação de consórcio com o IBAMA. Foram apenas incorporadas as 
infra-estruturas (sedes, estábulos, galpões, etc.) presentes nos Parques, cujas referências 
(em UTM) foram fornecidas pela Chefia dos mesmos. 

A metodologia aplicada a este trabalho, quanto a exatidão cartesiana das zonas, levou em 
consideração: 

1. o levantamento em campo georreferenciado das trilhas, estruturas existentes e 
propostas; 

2. o mapa de Vegetação e Uso do Solo; 

3. imagens de satélite; e 

4. recursos gráficos para inserção do conceito efeito de borda para zonas de 
recuperação próximas ou áreas com atividades de uso público.   

Esta metodologia agrega ao zoneamento informações específicas georreferenciadas, que 
possibilitam a tomada de decisões para a execução de ações de manejo objetivas e 
precisas. 

 

4.5.3 Zonas de manejo 

Para a localização dos fragmentos das Zonas foram adotados dois procedimentos sendo 
que: os polígonos de formas irregulares foram georreferenciados através de pontos 
periféricos; já os polígonos com formas “arredondadas” foram georreferenciados através de 
um ponto central de onde se define o raio que engloba o segmento. 

4.5.3.1 Zona Intangível (Figura 4.5-3) 

Esta zona compreende as áreas naturais que apresentam mínima intervenção humana 
oriundas de práticas de esportes radicais, como escalada, rapel e canionismo. A declividade 
deste ambiente dificulta o acesso, o que garantiu a sua conservação. Os Paredões, 
formados pelos afloramentos declivosos de basalto, vegetação rupícola e fauna associada, 
são os ambientes mais peculiares na região dos Aparados da Serra Geral. Suas 
características ambientais (potencial de endemismo, pouco conhecimento científico e beleza 
cênica impar) indicam um alto potencial e importância para a preservação e pesquisa 
científica. 
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Objetivos  

- Preservar o ambiente natural garantindo a evolução natural e facilitar as atividades de 
pesquisa científica direcionadas para a conservação deste ambiente sem alterar as 
características naturais originais; e 

- Preservar o ambiente dos Paredões dos Aparados da Serra Geral, principalmente a 
vegetação rupícola e pequenas porções de mata nebular e conseqüentemente a fauna 
associada. 

Descrição 

A Zona Intangível compreende toda a extensão dos Paredões dos Aparados da Serra Geral 
dentro e fora dos cânions, estendendo-se em sentido Norte-Sul pela encosta, e do limite do 
planalto até aproximadamente a cota 500. Abrange áreas com declividades altas e os 
ambientes do entorno próximo, exceto, junto aos vértices dos cânions do Faxinalzinho, 
Itaimbézinho, Índios Coroados, Molha Coco, Malacara e Fortaleza, onde a continuidade dos 
Paredões é interrompida por Zonas Primitivas que incluem os respectivos rios e áreas 
menos declivosas (mapa 4.5-1, anexo 5).  

Esta Zona é composta por 11 fragmentos (Figura 4.5-3 e tabela 4.5-1).  

Os fragmentos Z1 e Z2 estão localizados às margens direita e esquerda do rio Faxinalzinho, 
respectivamente, no interior do cânion de mesmo nome. Acompanham os paredões 
inclinados do cânion, desde o vértice até onde a declividade diminui descaracterizando o 
aspecto de paredão, junto aos divisores de água identificados com os pontos 1 dos 
polígonos correspondentes;  

Os fragmentos Z3 e Z4 acompanham as margens do rio do Boi no cânion Itaimbézinho 
desde o vértice até os divisores de água identificados pelo ponto 1 (segmento Z3) e ponto 3 
(segmento Z4). Diferente do cânion do Faxinalzinho, os paredões estendem-se em sentido 
norte-sul mantendo declividades altas, mesmo fora do cânion;  

O fragmento Z5 acompanha a margem esquerda do principal afluente do Rio Molha Coco 
(ponto 1) até a conexão com o mesmo (ponto 2), seguindo a montante neste, pela margem 
direita, até o vértice (ponto 3); 

O fragmento Z6 inicia no ponto 2 no vértice do rio Molha Coco seguindo pela margem 
esquerda até o ponto 1. Deste segue até o ponto 3 acompanhando os paredões pela 
margem direita do rio Malacara, no cânion de mesmo nome; 

O Fragmento Z7 incorpora todos os paredões da margem esquerda do rio Malacara do 
ponto 5, próximo ao vértice, até o divisor de água determinado pelos pontos 1 e 2; 

O fragmento Z8 é o de maior extensão, iniciando no divisor de água que separa o cânion 
Malacara do Churriado (ponto 1), incorporando todos os cânions até o Fortaleza (pontos 3 e 
5) e a margem direita do mesmo até próximo ao vértice (ponto 4); 

O fragmento Z9 inicia próximo ao vértice do cânion Fortaleza, estendendo-se até o divisor 
de água determinado pelos pontos 3 e 4 pela margem esquerda do rio da Pedra; 

O fragmento Z10 está localizado entre os cânions Fortaleza e Macuco delimitado pelos 
pontos de 1 a 4. Incorpora as margens do próximo ao vértice de um pequeno afluente do rio 
da Pedra; e 
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O fragmento Z11 incorpora os paredões da margem direita do rio Pai José no limite do 
PNSG Gleba Norte (ponto 1) até o divisor de água delimitado pelos pontos 2, 3 e 4.  

Normas 

- Não será permitida a visitação sob qualquer título. 

- As atividades humanas serão limitadas à pesquisa, monitoramento e proteção. 

- As atividades de pesquisa nesta zona necessitam de autorização específica da DIREC. 

- A pesquisa ocorrerá exclusivamente com fins científicos e voltada preferencialmente para 
estudo dos atributos singulares ocorrentes nesta zona, se não houver ambiente 
semelhante em outra. 

- A fiscalização será eventual, em casos de necessidade de proteção da zona. 

- As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais. 

- Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura. 
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Figura 4.5-3: Zona Intangível 
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Tabela 4.5-1: Coordenadas dos segmentos da Zona Intangível 
Zonas n° pontos X Y 

Z1 
1 5.840.783.000 67.684.125.500 
2 5.844.707.410 67.688.415.470 
3 5.825.309.334 67.693.116.777 

Z2 

1 5.873.487.245 67.666.206.374 
2 5.878.227.300 67.671.607.700 
3 5.856.167.008 67.699.513.376 
4 5.840.408.417 67.707.960.964 
5 5.824.638.560 67.694.899.103 

Z3 

1 5.859.346.610 67.646.215.735 
2 5.907.426.228 67.682.989.000 
3 5.893.050.568 67.739.479.413 
4 5.881.533.295 67.671.383.225 
5 5.881.970.300 67.670.591.300 

Z4 

1 5.900.914.450 67.693.447.050 
2 5.948.375.986 67.710.119.284 
3 5.947.897.711 67.717.714.290 
4 5.891.748.229 67.738.318.376 

Z5 
1 5.947.581.697 67.729.285.949 
2 5.965.554.633 67.731.229.703 
3 5.954.203.840 67.744.966.435 

Z6 

1 5.961.649.510 67.738.616.387 
2 5.953.992.244 67.746.674.165 
3 5.961.326.795 67.773.456.223 
4 5.972.532.672 67.763.451.939 

Z7 

1 5.977.493.938 67.758.633.575 
2 5.980.931.042 67.762.744.786 
3 5.982.969.832 67.770.699.878 
4 5.971.331.150 67.774.932.500 
5 5.962.588.004 67.775.618.171 

Z8 

1 5.990.821.823 67.767.414.431 
2 5.993.746.713 67.773.323.719 
3 6.034.330.545 67.851.542.084 
4 5.975.845.608 67.838.865.181 
5 6.031.964.900 67.850.865.900 
6 5.984.295.300 67.777.420.300 

Z9 

1 5.978.478.995 67.841.231.634 
2 6.015.762.400 67.879.304.000 
3 6.022.674.100 67.880.761.800 
4 6.027.468.985 67.876.771.914 

Z10 

1 6.024.617.600 67.886.534.300 
2 6.028.519.858 67.888.102.364 
3 6.032.213.782 67.885.353.478 
4 6.028.690.278 67.880.649.825 

Z11 

1 6.012.436.532 67.890.932.073 
2 6.022.233.604 67.891.229.344 
3 6.026.221.667 67.897.295.964 
4 6.022.697.923 67.899.692.068 
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4.5.3.2 Zona Primitiva  (Figura 4.5-4)  

Esta Zona compreende as áreas naturais que apresentam pequena intervenção humana. 
Este ecossistema contém espécies da flora e da fauna de alto valor tanto científico quanto 
em relação à biodiversidade. Suas características ambientais e de localização indicam um 
alto potencial e importância para a conservação, contemplação, educação ambiental e 
pesquisa científica. 

Na definição do critério de primitividade foi considerado o estado de conservação atual do 
ambiente e se este está sob pressão antrópica. 

 

Objetivos  

- Preservar o ambiente natural e facilitar as atividades de Educação Ambiental e de 
pesquisa científica direcionadas para a conservação deste ambiente e as formas 
primitivas de recreação, sem alterar as características naturais originais; 

- Preservar ambientes com alto grau de conservação e as espécies associadas; 

- Preservar a diversidade de campos e florestas presentes no planalto e na encosta 
da Serra Geral; e 

- Manter a conectividade entre os diversos ambientes com pouca ou nenhuma 
intervenção antrópica. 

 

Descrição (Figura 4.5-4 e tabela 4.5-2) 

No planalto foram consideradas as áreas florestadas, banhados e campos onde não há 
mais o manejo do gado. Na encosta foram consideradas as áreas com remanescentes  
florestais.  

No PNSG Gleba Norte a Zona Primitiva compreende:  

Z1 – os campos e matinhas nebulares da borda direita do cânion Macuco e suas encostas, 
confrontando ao sul com a Trilha da Serra da Pedra (pontos 1 e 2); 

Z2 - a borda direita do cânion Fortaleza (ponto 1 e 2), estendendo-se até próximo do cânion 
Macuco, compreendendo banhados, capões de araucária, matinhas nebulares e campos, 
sendo o limite norte a Trilha da Serra da Pedra (pontos 3 e 4); 

Z3 – compreende as formações florestais e campestres próximas ao vértice do cânion 
Fortaleza; 

Z4 – engloba todas as formações florestais da encosta adentrando aos cânions desde o 
Fortaleza até o Molha Coco, tendo como limite a RS 450 (ponto 3 e 4); e 

Z5 – compreende todos os fragmentos da ZP na região do planalto mais ao sul. Engloba 
principalmente capões de Floresta Ombrófila Mista concentrados mais a oeste no Parque; e 
capões mais isolados, campos e banhados próximo a borda do planalto, apresentando 
conectividade com a Z4 nos pontos 1, 2 e 3 e com a Z7 (pontos 4 e 5). 

No PNAS encontram-se os fragmentos: Z6 – que compreende um capão de Floresta 
Ombrófila Mista junto a estrada Morro Agudo/Azulega (ponto 1 e 2); 
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Z7 – engloba parte do banhado grande e o capão de Floresta Ombrófila Mista a norte do 
deste, desde  o limite oeste do Parque (pontos 1 e 2) até a conexão com a Z5 (pontos 4 e 
5); 

Z8 – compreende os capões de Floresta Ombrófila Mista presentes na borda esquerda do 
cânion itaimbézinho desde o vértice (ponto 1) até a proximidade da RS 492 (ponto 2), 
limitados a norte pela estrada de acesso ao Centro de Visitantes Paradouro (ponto 3); 

Z9 – é o conjunto de pequenos capões de Floresta Ombrófila Mista e matinha nebular 
presentes no planalto na borda direita do cânion itaimbézinho e esquerda do Faxinal; 

Z10 – compreende toda a área florestada e formações vegetais associadas da margem 
esquerda do rio do Boi no cânion itaimbézinho até o extremo leste do Parque (pontos 1 e 2); 

Z11 – compreende toda a área florestada e formações vegetais associadas da margem 
direita do rio do Boi no cânion itaimbézinho até o limite leste do Parque (pontos 1 e 2), 
englobando a Zona de Recuperação - Z17; e 

Z12 – compreende toda a área florestada e formações vegetais associadas da margem 
esquerda do rio Faxinalzinho no cânion do Faxinalzinho até o limite leste do Parque (pontos 
1 e 2) no vale do rio Mampituba. 

No PNSG Gleba Sul encontra-se:  

Z13 – ocupa quase a totalidade da área da Gleba Sul do Parque na margem direita do rio 
Faxinalzinho e planalto excluindo as Zonas de Recuperação Z20, Z21 e Z22.  

 

Normas 

  

-  As atividades permitidas na ZOP são a proteção, a pesquisa, o monitoramento ambiental 
e a visitação de baixo grau de intervenção.  

-  As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais. 

- É permitida a instalação de infraestrutura mínima, quando estritamente necessárias às 
ações de busca e salvamento, contenção de erosão e deslizamentos e segurança do 
visitante, bem como outras indispensáveis à proteção ambiental da zona. 

- É proibido o tráfego de veículos nesta zona, exceto em ocasiões de necessidade de 
proteção da Unidade, monitoramento e pesquisa. 

-  A fiscalização ali será periódica. 

- Os visitantes, pesquisadores e o pessoal da fiscalização serão informados sobre normas 
de comportamento e segurança. 
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Figura 4.5-4: Zona Primitiva 
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Tabela 4.5-2: Coordenadas dos segmentos da Zona Primitiva 
Zonas n° pontos X Y RAIO 

Z1 
1 6.010.711.895 67.885.467.642  

2 6.044.800.904 67.888.604.332  

Z2 

1 5.980.723.982 67.845.181.463  

2 5.976.416.221 67.849.327.253  

3 6.010.113.634 67.882.744.460  

4 6.024.332.916 67.886.554.371  

Z3    
APROXIMADO DE 

1.039,00 m 

Z4 

1 6.028.082.710 67.888.306.262  

2 6.045.196.883 67.887.333.163  

3 5.938.920.523 67.722.855.148  

4 5.958.566.874 67.710.518.064  

Z5 

1 5.982.914.033 67.770.634.938  

2 5.988.254.501 67.768.000.900  

3 5.947.234.875 67.730.094.331  

4 5.885.586.961 67.764.469.390  

5 5.899.990.654 67.755.280.527  

Z6 
1 5.835.980.831 67.770.442.766  

2 5.850.666.045 67.772.188.723  

Z7 

1 5.822.459.745 67.767.122.493  

2 5.838.097.514 67.734.425.474  

3 5.873.091.906 67.726.952.075  

4 5.885.586.961 67.764.469.390  

5 5.899.990.654 67.755.280.527  

Z8 

1 5.894.256.465 67.741.102.333 
APROXIMADO DE 

1.630,00 m 

2 5.925.142.185 67.733.886.939  

3 5.905.896.812 67.741.878.181  

Z9 

1 5.870.878.394 67.722.766.205  

2 5.877.464.638 67.720.993.385  

3 5.882.657.638 67.714.028.730  

4 5.882.277.663 67.706.177.666  

5 5.885.064.151 67.701.112.463  

6 5.883.290.931 67.683.637.513  

7 5.879.997.809 67.656.791.938  

8 5.868.725.199 67.684.903.814  

9 5.851.626.297 67.695.034.220  

10 5.840.860.322 67.698.453.232  

11 5.828.447.786 67.697.566.821  

Z10 

1 5.948.515.196 67.718.233.595  

2 5.948.937.774 67.699.475.372  

3 5.940.486.224 67.724.148.351  

Z11 
1 5.923.167.798 67.667.826.659  

2 5.933.835.555 67.680.862.098  

Z12 
1 5.861.691.933 67.632.164.196  

2 5.882.062.525 67.642.347.203  

Z13    
APROXIMADO DE 

3.410,00 m 
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4.5.3.3 Zona de Uso Extensivo (Figura 4.5-5) 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas 
alterações antrópicas. Caracteriza-se como uma área de transição entre a Zona Primitiva e 
a Zona de Uso Intensivo, quanto ao nível de intervenção (infra-estrutura). 

Para a definição de Zonas de Uso extensivo foram considerados os estados de 
conservação, o uso público atual e proposto. Aquelas zonas definidas como de uso 
extensivo têm como premissa a utilização controlada do ambiente pelo uso público. 

 

Objetivos  

Propiciar espaços para o desenvolvimento de programas de sensibilização , informação,  
educação ambiental e recreação primitiva, sem comprometer os atributos naturais. 

 

Descrição (Figura 4.5-5 e tabela 4.5-3) 

A visitação as trilhas na Zona de Uso Extensivo é menos restritiva que na Zona Primitiva. 
Esta Zona está distribuída nos Parques principalmente na região do planalto junto aos 
cânions do itaimbézinho e Fortaleza, na estrada do Morro Agudo/Azulega e nas trilhas do 
Malacara e da Serra da Pedra. Na região da encosta as zonas acompanham os rios do Boi, 
Malacara e Tigre Preto. 

No PNSG Gleba Norte estão distribuídos oito segmentos da Zona de Uso Extensivo 
identificadas como:  

Z1 – localizada no extremo norte do Parque iniciando na área do futuro PIC Cânion da 
Pedra (ponto 1) estendendo-se pela Trilha da Serra da Pedra até o ponto 2, limite leste do 
Parque;  

Z2 - compreende a trilha do Tigre Preto na entrada do cânion Fortaleza em Santa Catarina. 
Inicia no futuro PIC Tigre Preto (ponto 2) estendendo-se por cerca de 1 km para dentro do 
cânion até o ponto 1; 

Z3 - compreende  a área definida para camping selvagem, no ponto conhecido como 
encruzilhada (ponto Z3) durante a travessia do cânion Fortaleza; 

Z4 - incorpora toda a área que atualmente recebe a maior visitação no PNSG. Este 
segmento definido pelo polígono georreferenciado na tabela 4.5-3 hoje compreende a Trilha 
da Pedra do Segredo e do Mirante do Fortaleza e seus mirantes;  

Z5 - compreende  a segunda área definida para camping selvagem no ponto Z5 durante a 
travessia da Trilha da Borda; 

Z6 – está localizada na saída do cânion Malacara em SC. Consiste na Trilha das Piscinas 
do Malacara, iniciando no limite do Parque (ponto 1) estendendo-se por cerca de 1 km até 
as piscinas (ponto 2); 

Z7 – é uma pequena variante da Trilha do Malacara (ponto Z7) na altura do seu segundo 
terço, que conduz a Zona Histórico Cultural que resguarda uma antiga taipa; e 

Z8 – é a Trilha do Malacara em toda sua extensão, saindo da frente da Portaria gralha Azul 
(ponto 1), indo até o vértice do cânion Malacara (ponto 2) e retornando bela borda do 
planalto até o retorno no limite do Parque, junto a RS 429 (ponto 5). 

No PNAS estão localizados os segmentos da Zona de Uso Extensivo:  
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Z9 – está delimitada pelo polígono (pontos de 1 a 8) que compreende a atual Trilha do 
Vértice e as futuras Trilhas da Mula e do Dossel. Está localizada junto ao vértice do cânion 
itaimbézinho, estendendo-se ao entorno da antiga propriedade do Sr. Marçal; 

Z10 – é a área da Trilha do Rio do Boi que se origina no PIC Rio do Boi (ponto 1) e segue 
adentrando ao cânion itaimbézinho até o ponto 3; 

Z11 – este segmento está determinado a conter a continuidade da Trilha do Cotovelo (ponto 
3) até a Trilha Vertical. (ponto 1); e 

Z12 – é determinada pela estrada Morro Agudo/Azulega, que liga a RS 429 a RS 020. Inicia 
junto a RS 429 (ponto 1) até a área do Mirante do Banhado Grande (ponto 2). 

 

Normas 

-  As atividades de pesquisa deverão obedecer rigorosamente às normas estabelecidas pelo 
Plano de Manejo e outras editadas pelo IBAMA. 

- As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento ambiental, a fiscalização, a 
educação ambiental e a visitação de médio grau de intervenção. . 

- O trânsito motorizado, desde que compatível com as características do ambiente, é 
permitido para as atividades de proteção, monitoramento, pesquisa, ações de busca e 
salvamento e suporte à visitação, neste último caso, conforme previsto em planejamento 
específico. 

-  A fiscalização e o monitoramento serão constantes, nesta zona. 

- Onde houver alagamentos periódicos ou constantes, as trilhas devem ser dotadas de 
soluções de manejo adequada às suas necessidades 

- A implantação de equipamentos facilitadores junto aos cânions somente será efetivada 
após estudo geotécnico dos locais propostos que indique segurança para receber 
estruturas. 
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Figura 4.5-5: Zona de Uso Extensivo 
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Tabela 4.5-3: Coordenadas dos segmentos da Zona de Uso Extensivo 
Zonas n° pontos X Y 

Z1 
1 6.010.296.607 67.883.519.332 
2 6.045.300.599 67.887.990.201 

Z2 
1 6.025.221.762 67.864.061.148 
2 6.033.694.698 67.868.861.741 

Z3  6.010.653.202 67.853.118.483 

Z4 

1 6.031.431.300 67.852.026.600 
2 6.020.194.750 67.840.860.600 
3 6.009.786.141 67.835.645.238 
4 5.996.985.141 67.832.919.099 
5 5.987.041.033 67.830.347.828 
6 5.983.900.267 67.840.633.725 
7 6.006.627.972 67.845.208.666 
8 6.015.322.459 67.847.038.639 
9 6.019.898.509 67.849.859.852 

Z5  5.972.089.824 67.783.402.546 

Z6 
1 5.984.918.597 67.747.774.679 
2 5.980.107.287 67.753.969.425 

Z7 
1 5.937.087.697 67.724.477.688 
2 5.947.283.806 67.751.323.753 
3 5.959.147.289 67.772.528.776 

Z8 
1 5.959.389.661 67.774.190.617 
2 5.914.655.640 67.746.164.420 

Z9 

1 5.893.133.962 67.727.907.054 
2 5.891.833.582 67.733.247.418 
3 5.895.819.667 67.738.721.018 
4 5.895.309.101 67.741.976.549 
5 5.901.122.616 67.742.284.410 
6 5.903.874.022 67.739.550.335 
7 5.907.264.141 67.732.408.602 
8 5.902.743.983 67.728.535.121 

Z10 
1 5.931.375.146 67.692.964.382 
2 5.902.303.750 67.689.928.081 
3 5.888.634.984 67.714.065.763 

Z11 
1 5.879.002.295 67.718.228.111 
2 5.871.893.254 67.719.298.893 
3 5.878.603.635 67.732.936.188 

Z12 
1 5.867.281.476 67.779.120.771 
2 5.831.201.516 67.773.022.647 

 

4.5.3.4 Zona de Uso Intensivo (Figura 4.5-6) 

É constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, onde há maior implantação e 
infra-estrutura. O ambiente deverá ser mantido o mais próximo possível do natural, devendo 
conter áreas destinadas para o uso público.  

Para a definição de áreas de uso intensivo foram considerados o estado de conservação, o 
Uso Público e o grau de intervenção atual e o proposto. Os segmentos de Zona de Uso 
Intensivo tem como premissa a utilização para recreação intensiva ,educação e informação 
ambiental.  
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Objetivos  

- Proporcionar espaços para a implantação de infra-estrutura para facilitar a recreação 
intensiva e a educação ambiental em harmonia com o meio. 

Descrição (Figura 4.5-6 e tabela 4.5-4) 

A Zona de Uso Intensivo compreende: no PNAS a área da Casa dos Saberes e Fazeres 
Morro Agudo; a área da Portaria Gralha Azul até o centro  de visitantes; a área onde será 
implantado o equipamento da Trilha Vertical, o Mirante do Faxinalzinho e do Banhado 
Grande e o acesso ao PIC do Rio do Boi. No PNSG a área da Portaria Fortaleza até o 
Centro de Apoio ao Visitante, o PIC Cânion da Pedra, o Mirante do Perau, e o acesso do 
futuro Portal Tigre Preto ao PIC Tigre Preto. Estas áreas foram classificadas nesta zona 
para atender o planejamento de implantação de infra-estrutura para suporte das atividades 
programadas para as unidades. 

No PNSG Gleba Norte estão distribuídos quatro segmentos da Zona de Uso Intensivo 
identificados como:  

Z1 – área onde será instalado o PIC Cânion da Pedra, junto ao limite do Parque próximo ao 
cânion Macuco; 

Z2 – compreende a área do futuro Portal (ponto 1) e PIC Tigre Preto (ponto 2) e o acesso 
que os liga. Localiza-se na região do Tigre Preto, no Município de Jacinto Machado (SC), 
estendendo-se do limite do Parque até o PIC Tigre Preto na entrada do  cânion Fortaleza; 

Z3 – está localizada no planalto junto ao cânion Fortaleza, desde o limite da unidade com a 
estrada de acesso (ponto 3) até a atual área do estacionamento do Parque (ponto 1), onde 
será implantado o Centro de Apoio ao Visitante; e 

Z5 – está localizada junto a SC 450 (ponto Z5), próximo ao limite do planalto, em local 
privilegiado para a visualização da paisagem. 

No PNAS estão distribuídos seis segmentos da Zona de Uso Intensivo identificados como:  

Z4 – área a beira da RS 429 (ponto Z4), próxima ao Posto de Fiscalização da Fazenda do 
RS, onde será implantada infra estrutura para ordenar e melhorar o mirante já existente; 

Z6 - compreende a área do futuro Portal (ponto 1) e PIC Rio do Boi (ponto 2) e o acesso 
que os liga. Localiza-se na região do Rio do Boi, no Município de Praia Grande (SC), 
estendendo-se do limite do Parque até o PIC  na entrada do  cânion do itaimbézinho; 

Z7 – compreende as estruturas da atual Portaria Gralha Azul (ponto 1), Centro de Visitantes 
Paradouro e futuro Centro de Apoio ao Visitante Cotovelo (ponto 2), juntamente com o 
acesso que os liga; 

Z8 – está localizada na margem do cânion itaimbézinho, em um braço secundário onde será 
implantada a Trilha Vertical (ponto Z8); 

Z9 – está localizada na comunidade do Morro Agudo, junto a estrada Morro Agudo/Azulega, 
onde hoje há um pequeno centro comunitário (ponto Z9); e 

Z10 - está localizada junto a estrada Morro Agudo/Azulega (ponto Z10) em ponto favorável 
para a apreciação da paisagem do Banhado Grande. 

 

Normas 

- A implantação de estruturas ou equipamentos próximos aos cânions deverá ser precedida 
de estudos geotécnicos de segurança e de avaliação do impacto sobre o ambiente. 

- A implantação de outras estruturas civis, como estacionamentos e estradas, deve ser 
precedida de estudos técnicos (geotécnico, drenagem e outros), de forma a adequar 
ambientalmente os projetos de engenharia. 
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- Os materiais para a construção, melhorias ou reforma, de quaisquer infra-estruturas não 

poderão ser retirados dos recursos naturais da Unidade. 

- A fiscalização ali será intensiva. 

- Os esgotos deverão receber tratamento para não contaminarem rios, riachos, nascentes e 
lençol freático. 

- O tratamento dos esgotos deve priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto 

- Os tratamentos dos esgotos devem priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto. 

- Conforme a situação fundiária dos Parques seja solucionada ,deverão ser realizados 
estudos para definição da incorporação ou não das estradas e infra-estruturas existentes 
nas Unidades. 

 

Tabela 4.5-4: Coordenadas dos segmentos da Zona de Uso Intensivo 
Zonas n° pontos X Y 

Z1  6.011.212.757 67.883.786.470 

Z2 
1 6.052.332.343 67.869.341.061 
2 6.034.067.070 67.868.757.667 

Z3 
1 6.006.109.782 67.838.065.743 
2 5.984.122.399 67.827.718.305 
3 5.960.393.895 67.838.430.711 

Z4  5.947.560.000 67.718.170.000 

Z5  5.958.270.000 67.715.700.000 

Z6 
1 5.942.395.746 67.691.762.145 
2 5.931.205.575 67.692.953.512 

Z7 
1 5.917.620.322 67.745.473.165 
2 5.878.360.229 67.731.830.811 

Z8  5.879.562.992 67.718.246.097 

Z9  5.867.630.039 67.780.021.194 

Z10  5.830.923.860 67.772.767.581 
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Figura 4.5-6: Zona de Uso Intensivo 
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4.5.3.5 Zona de Uso Especial (Figura 4.5-7) 

É aquela que contém áreas necessárias à administração, manutenção e serviços dos 
Parques.Foram consideradas todas as áreas com infra-estruturas necessárias à 
administração, pesquisa, monitoramento, proteção.  

 

Objetivos 

- Proporcionar espaços para implantação e manutenção das infra-estruturas destinadas a 
administração, pesquisas, monitoramento e proteção dos Parques; e 

- Otimizar a utilização das áreas destinadas para administração, pesquisa, monitoramento 
e proteção na integração dos Parques. 

 

Descrição (Figura 4.5-7 e tabela 4.5-5) 

Para esta zona foram consideradas as áreas com infra-estruturas utilizadas pela gestão dos 
Parques para controle, proteção e fiscalização (de seu uso exclusivo), as estradas hoje 
utilizadas para fiscalização e proteção e aquelas que deverão ser analisadas quanto a sua 
manutenção ou não após a solução fundiária.   

No PNSG Gleba Norte são encontradas sete segmentos da Zona de Uso Especial:  

Z1 e Z2 – consistem respectivamente nos futuros Portal  e PIC do Tigre Preto no cânion 
Fortaleza. 

Z3 – compreende as atuais instalações do PIC Fortaleza; 

Z4 – o leito de uma antiga estrada delimitada pelos pontos 1 e 2, que adentra ao Parque em 
uma das áreas mais isoladas junto ao enclave próximo ao cânion Churriado; 

Z5 – o marco do limite do Parque nas margens do rio Malacara; 

Z6 - o marco do limite do Parque nas margens do rio Molha Coco; e 

Z7 - o leito de uma antiga estrada delimitada pelos pontos 1, 2 e 3, que adentra ao Parque 
em uma das áreas mais isoladas saindo da estrada do Crespo (próximo ao ponto 3). 

No PNAS encontram-se doze segmentos:  

Z8 - a área do PIC Morro Agudo a beira da estrada Morro Agudo/Azulega; 

Z9 – pequena estrada (pontos 1 e 2) utilizada como acesso a uma fazenda; 

Z10 – é composta pelo futuro Portal Cambará/Praia Grande (ponto 3); a estrada (pontos de 
3 a 1) que se origina próximo a ele cortando o Parque no sentido leste-oeste, conectando-
se a estrada Morro Agudo/Azulega e seguindo por esta até o limite oeste da unidade e a 
torre de incêndio (ponto 2); 

Z11 – este segmento compreende a estrada que liga a atual casa de pesquisadores (futuro 
Centro de Apoio ao Visitante Cotovelo, próximo ao ponto 3) até a Guarita Camisas (ponto 1) 
no limite do Parque; 

Z12 – consiste em uma das três torres de incêndio; 

Z13 – o ponto da futura Guarita do Faxinalzinho junto ao limite da unidade próximo ao 
vértice do cânion Faxinalzinho; 

Z14 – junto ao acesso que liga a Portaria Gralha Azul ao Centro de Visitante Paradouro, 
localiza-se a estrutura conhecida como Lava-Pratos (ponto Z14); 

Z16 – o PIC Mampituba, localizado na localidade Pedra Branca em Praia Grande; 
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Z18 – consiste na área onde está o PIC Rio do Boi no cânion itaimbézinho; 

Z19 – está localizado no limite do Parque na estrada de acesso ao PIC Rio do Boi, onde 
será instalada o Portal de mesmo nome; 

Z20 – um pequeno trecho de estrada que adentra ao Parque ao norte do acesso ao PIC Rio 
do Boi; e 

Z21 – a área que contem as torres de comunicação, localizada no limite do planalto, 
próximo a divisa estadual, junto da RS 429. 

No PNSG Gleba Sul encontran-se dois fragmentos:  

Z15 – consiste em um segmento de estrada no planalto do limite da UC (ponto 1) até a 
beira do cânion Faxinalzinho; e 

Z17 – no encontro dos rios Faxinalzinho e Mampituba, junto a margem direita do 
Faxinalzinho encontra-se uma estrada que acompanha este rio a montante (ponto 1 e 2).  

 

Normas 

• As atividades de visitação nesta zona poderão ser autorizadas. 

• As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio ambiente. 

• O estacionamento de veículos nesta zona somente será permitido aos funcionários e 
prestadores de serviços. 

• Os sistemas de esgoto devem receber tratamento para não contaminarem rios, riachos, 
nascentes e lençol freático. 

• Os tratamentos dos esgotos devem priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto. 

• Conforme a situação fundiária dos Parques seja solucionada ,deverão ser realizados 
estudos para definição da incorporação ou não das estradas e infra-estruturas 
existentes nas Unidades. 
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Figura 4.5-7: Zona de Uso Especial 
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Tabela 4.5-5: Coordenadas dos Segmentos da Zona de Uso Especial 
Zonas n° pontos X Y 

Z1  6.052.105.288 67.869.533.876 

Z2  6.033.927.596 67.868.691.333 

Z3  5.974.980.902 67.824.120.947 

Z4 
1 5.967.248.672 67.789.435.758 
2 5.972.270.500 67.783.687.791 

Z5  5.984.872.802 67.747.804.152 

Z6  5.978.289.848 67.726.507.786 

Z7 
1 5.917.476.939 67.773.703.451 
2 5.913.372.503 67.789.688.048 
3 5.907.413.708 67.804.131.879 

Z8  5.865.467.531 67.777.498.692 

Z9 
1 5.840.303.317 67.770.949.174 
2 5.848.924.692 67.776.986.833 

Z10 
1 5.822.668.107 67.767.812.338 
2 5.871.530.594 67.753.540.483 
3 5.880.458.911 67.770.457.188 

Z11 
1 5.840.117.972 67.719.838.925 
2 5.859.267.714 67.725.363.585 
3 5.878.277.519 67.733.323.972 

Z12  5.863.608.611 67.720.560.842 

Z13  5.816.401.351 67.695.228.859 

Z14  5.905.091.184 67.741.112.866 

Z15 
1 5.825.071.766 67.680.228.665 
2 5.837.409.049 67.681.432.954 

Z16  5.864.846.477 67.637.373.571 

Z17 
1 5.860.976.010 67.632.315.626 
2 5.857.398.983 67.636.969.824 

Z18  5.931.204.748 67.692.767.388 

Z19  5.942.377.048 67.691.814.595 

Z20  5.948.162.474 67.699.245.767 

Z21  5.946.302.756 67.717.830.594 

 

 

4.5.3.6 Zona de Recuperação (Figura 4.5-8) 

É aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas, de caráter provisório, e que, 
uma vez recuperadas, deverão ser incorporadas a uma zona permanente. Foram 
consideradas todas as áreas que apresentam ainda alguma atividade antrópica (criação de 
gado), contaminação biológica ou sofreram manejo recente (retirada de pinus, agricultura e 
pastagem). 

 

Objetivos 
- Deter a degradação dos recursos naturais; 
- Recuperar as áreas alteradas com a menor interferência possível; e 
- Minimizar o impacto gerado pelas atividades antrópicas nas áreas não indenizadas. 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

56

 

Descrição (Figura 4.5-8 e tabela 4.5-6) 

Considerando as ações que geraram a alteração ambiental, na Zona de Recuperação (ZR)  
foram identificados três principais fatores: ZR de Manejo de Campo (região do Planalto); ZR 
de Manejo de Pinus (região do Planalto) e ZR de Manejo de Pastagem ou Agricultura 
(região da encosta) (Mapa 4.5 – 1.1 – anexo 6). Estas zonas estão dispersas pelos 
Parques, onde se pode observar que nas área do planalto os segmento da ZR de manejo 
de campo são maiores, resposta a atividade pecuária ainda presente e em menor proporção 
a presença de Pinus. Nas áreas das encosta, pela própria declividade, os segmentos da ZR  
de manejo de pastagem são menores ou descontinuos, sempre próximos aos limites dos 
Parques, onde o relevo é mais favorável. Para a localização dos fragmentos da Zona de 
Recuperação foram adotados dois procedimentos sendo que: os polígonos de formas 
irregulares foram georreferenciados através de pontos periféricos; já os polígonos com 
formas “arredondadas” foram georreferenciados através de um ponto central de onde se 
define o raio que engloba o segmento. 

No PNSG Gleba Norte são encontrados vinte segmentos onde: 

Na região da encosta encontramos: Z1 – próximo ao cânion Macuco; Z2 – junto a futura 
Portaria Tigre Preto; Z3 – junto ao limite do Parque a beira do cânion Fortaleza; de Z4 a Z10 
distribuem-se junto ao limite leste do Parque acompanhando os pequenos cânions 
existentes entre o Fortaleza e o Churriado; ainda na encosta catarinense encontram-se os 
segmentos Z11, Z12, Z13 e Z14 (esta se encontra as margens da SC450) distribuídos junto 
ao limite leste do Parque entre o cânion Malacara e a SC 450. Estes fragmento são 
resultado da ação de supressão da Floresta Ombrófila Densa para a implantação de 
pastagem ou agricultura. 

Na região do planalto são identificados os fragmentos:  

Z24 – uma extensão deste segmento é localizada no extremo oeste do Parque entre a RS 
492 (pontos 8 e 7) e o limite do Parque (pontos 7, 9,10); 

Z26 – é uma área de campo próxima a estrada do Crespo, junto ao limite do Parque (ponto 
1 e 3); 

Z27 – é um segmento composto por de campos nativos, que se estende desde próximo do 
Posto Fiscal do ICMS do RS (ponto 7), seguindo a RS 492 em sentido Praia Grande – 
Cambará, passando pela Portaria Gralha Azul, até o ponto 14. Este segmento ainda 
apresenta atividade de pecuária; 

Z29 – é composto pelos campos nativos que se estendem pela borda direita do cânion 
Malacara (ponto 1), passando pelo seu vértice (ponto 6) e contornando os capões próximos; 

Z30 – é uma área onde havia plantações de pinus próximo ao limite do Parque e a estrada 
do Crespo; e 

Z31 – que se estende desde o vértice do cânion Churriado pela margem direita (ponto 1) 
em sentido leste até o ponto 2 de onde segue a norte acompanhando a borda do planalto 
até o ponto 4, próximo ao cânion Fortaleza. Deste segue acompanhando a estrada até o 
vértice contornando-o seguindo até o ponto 5. Este segmento da Zona de recuperação 
ainda apresenta gado e próximo aos pontos 5 e 6 foram retirados pinus. 

No PNAS são encontrados nove segmentos onde: 
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Na região da encosta encontramos:  

Z15 - próximo ao acesso ao PIC Rio do Boi; 

Z16 – inicia no limite do Parque (pontos 1 e 6), acompanhando o acesso ao PIC Rio do Boi 
até o ponto 4, incluindo as duas margens do rio; 

Z17 – ainda no vale do Rio do Boi este segmento localiza-se próximo ao limite do Parque 
nas partes baixas do vale de um pequeno afluente do rio Mampituba; 

Z18 – está em área declivosa do vale do rio Mampituba entre o vale de dois pequenos 
afluentes; e 

Z19 – próxima a Z18, este segmento também está em área declivosa do vale do rio 
Mampituba. 

Na região do planalto estão:  

Z23 – ocupa uma grande área de campo entre os cânions do itaimbézinho e Faxinalzinho, 
estendendo-se a leste até o limite do Parque (ponto 5) seguindo a norte até o ponto 3. 

Z24 – este segmento compreende todo o norte do Parque (pontos 3, 4 e 6), área conhecida 
como chapéu, estendendo-se para sudeste envolvendo um segmento de Zona Primitiva, 
que por sua vês, envolve ao segmento Z25 da Zona de Recuperação. Estas áreas ainda 
apresentam dois impactos: a atividade pecuária e queima de campos; e 

Z28 – localiza-se na borda do planalto, as margens da RS 492 próximo ao Posto de 
Fiscalização do ICMS do RS (ponto 3), seguindo a estrada em sentido Praia Grande-
Cambará até o ponto 6, retornando a beira do cânion até o ponto 1. 

No PNSG Gleba Sul são encontrados três segmentos onde: 

Na região da encosta encontramos:  

Z20 – delimitado pelos limites sudeste do Parque, acompanhando a margem direita do rio 
Faxinalzinho.  

Na região do planalto: 

Z21 – área de campos naturais junto ao limite sudoeste do Parque, próxima ao maior braço 
da margem direita do cânion faxinalzinho; e 

Z22 – compreende área de campo natural próxima ao vértice do cânion Faxinalzinho. 

 

Normas 

- Até que o conhecimento sobre os processos de recuperação dos ecossistemas 
presentes na Zona de Recuperação possa sugerir intervenções, será permitida apenas a 
recuperação por regeneração natural (não induzida). 

- A recuperação induzida poderá ser efetuada mediante projeto específico e com devida 
autorização da DIREC. 

- As pesquisas sobre os processos de regeneração natural e induzida deverão ser 
incentivadas. 
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- Não serão instaladas infra-estruturas nesta zona, com exceção daquelas necessárias 

aos trabalhos de pesquisa ou contenções de processos erosivos ou similares. 

- Tais instalações serão provisórias, preferencialmente construídas em madeira, salvo 
quando para contenção de processos erosivos ou similares que exijam estruturas 
duradouras.  

- Os resíduos sólidos gerados na construção e desativação das instalações deverão ser 
retirados das Unidades e ter destinação adequada. 

- Nas áreas onde não houve posse definitiva pela União, estabelecer parcerias com os 
proprietários objetivando a minimização do impacto gerado pela pecuária. 

- São atividades permitidas nesta zona: proteção, pesquisa, monitoramento, recuperação 
ambiental e visitação de até médio grau de intervenção, mediante planejamento 
especifico. 

- O planejamento específico de visitação citado na norma anterior deverá prever visitação 
de baixo grau de intervenção, ou mesmo a exclusão dessa atividade, em áreas de 
vegetação nativa remanescente ou recuperadas e que possuam importantes funções 
ecológicas para a conservação dos ecossistemas dos Parques. 

- As áreas de recuperação no planalto deverão ser monitoradas quanto à contaminação 
biológica por pinus e tojo. 

- O monitoramento e a fiscalização deverão ser periódicos. 

- Nas áreas onde não houve posse definitiva pela União, estabelecer parcerias com os 
proprietários objetivando a minimização do impacto gerado pela pecuária. 
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Figura 4.5-8: Zona de Recuperação 
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Tabela 4.5-6: Coordenadas dos segmentos da Zona de Recuperação 
Zonas n° pontos X Y Raio 

Z1  6.036.080.508 67.895.682.764 385.3024 m 

Z2  6.050.318.369 67.870.484.991 481.7595 m 

Z3  6.039.967.374 67.862.215.565 579.2800 m 

Z4  6.052.742.498 67.853.269.326 668.9337 m 

Z5  6.053.343.241 67.840.956.115 370.0805 m 

Z6  6.060.350.693 67.839.554.896 282.0216 m 

Z7  6.056.200.126 67.819.535.522 529.4490 m 

Z8  6.030.488.168 67.809.565.316 333.9751 m 

Z9  6.031.534.788 67.794.374.583 360.0121 m 

Z10  6.021.149.022 67.783.990.834 506.0713 m 

Z11  5.985.071.973 67.737.035.806 160.7108 m 

Z12  5.981.160.112 67.731.443.387 211.8675 m 

Z13  5.975.464.247 67.719.434.844 195.3336 m 

Z14  5.965.964.259 67.714.295.669 462.9184 m 

Z15  5.942.829.255 67.700.742.344 509.7941 m 

Z16 

1 5.933.827.796 67.680.732.836  
2 5.928.143.205 67.692.329.535  
3 5.914.040.697 67.688.541.091  
4 5.912.365.616 67.692.173.196  
5 5.934.137.741 67.698.890.106  
6 5.945.616.508 67.695.123.236  

Z17  5.911.762.103 67.662.704.624 876.1790 m 

Z18 

1 5.906.663.756 67.648.037.370  
2 5.890.412.706 67.641.887.993  
3 5.886.575.653 67.650.807.885  
4 5.891.823.388 67.654.017.497  

Z19  5.885.729.244 67.643.467.650 346.8680 m 

Z20  5.855.143.982 67.636.991.329 593.0596 m 

Z21  5.811.245.156 67.654.712.404 556.9128 m 

Z22  5.829.449.718 67.684.852.204 1048.7311 m 

Z23 

1 5.882.422.798 67.686.228.898  
2 5.869.223.620 67.731.126.841  
3 5.838.454.125 67.734.305.603  
4 5.815.141.763 67.714.693.376  
5 5.816.171.909 67.695.271.539  

Z24 

1 5.880.462.742 67.743.279.862  
2 5.842.725.738 67.747.256.740  
3 5.822.168.611 67.767.384.139  
4 5.803.476.931 67.800.461.111  
5 5.854.696.753 67.774.017.474  
6 5.869.407.879 67.780.452.684  
7 5.877.974.505 67.772.584.052  
8 5.885.503.080 67.764.680.583  
9 5.878.835.510 67.782.451.398  
10 5.891.860.762 67.786.672.265  

Z25  5.860.751.805 67.763.839.945  

Z26 
1 5.909.443.630 67.802.481.854  
2 5.919.168.039 67.794.954.741  
3 5.929.017.924 67.805.116.342  
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Zonas n° pontos X Y Raio 

Z27 

5 5.940.667.184 67.725.453.347  
7 5.935.207.779 67.726.969.222  
9 5.933.842.928 67.731.971.608  
10 5.928.383.523 67.731.820.020  
13 5.912.232.783 67.740.763.680  
14 5.899.806.577 67.755.613.784  
15 5.900.457.793 67.766.881.999  
16 5.908.613.749 67.766.505.643  
17 5.917.660.703 67.756.796.793  
18 5.926.169.057 67.759.336.819  
19 5.935.811.108 67.758.889.692  
20 5.944.811.141 67.747.269.281  

Z28 

1 5.919.418.642 67.714.104.391  
2 5.935.861.948 67.714.728.628  
3 5.938.771.659 67.722.663.431  
4 5.943.472.712 67.723.179.535  
5 5.940.667.184 67.725.453.347  
7 5.935.207.779 67.726.969.222  
8 5930430800 67726696047  
10 5.928.383.523 67.731.820.020  

Z29 

1 5.965.950.788 67.762.479.125  
2 5.939.736.452 67.758.090.145  
3 5.933.949.811 67.769.413.037  
4 5.937.463.146 67.783.150.017  
5 5.953.900.534 67.782.961.839  
6 5.960.380.108 67.773.363.980  
7 5.951.215.820 67.765.743.125  

Z30 

1 5.973.982.880 67.790.209.376  
2 6.004.522.324 67.789.210.899  
3 6.007.415.238 67.807.747.751  
4 6.006.116.694 67.837.880.051  
5 5.976.323.792 67.849.088.986  
6 5.959.962.069 67.837.026.625  

7 5.973.622.470 67.800.452.097  

 

 

4.5.3.7 Zona de Uso Conflitante (Figura 4.5-9) 

Constitui-se em espaço cujo uso e finalidade estabelecidos antes da criação da UC, 
conflitam com os objetivos de conservação. 

Objetivos 

- Harmonizar os usos desta zona com os objetivos dos Parques; e 

- Integrar a infra-estrutura existente como apoio na estratégia de fiscalização e atividades 
de uso público, quando couber. 
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Descrição (Figura 4.5-9 e tabela 4.5-7) 

Esta zona (Z1 - )compreende a casa de alvenaria do Posto de Fiscalização do ICMS da 
Fazenda do estado do Rio Grande do Sul, no topo da Serra do Faxinal na RS 492, junto à 
divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

 

Normas 

Os resíduos líquidos e sólidos devem ter coleta ,tratamento e destinação adequados. 

 

Tabela 4.5-7: Coordenadas da Zona de Uso Conflitante 
Zonas n° pontos X Y 

Z1  5.949.088.619 67.719.903.375 

 

4.5.3.8 Zona de Ocupação Temporária (Figura 4.5-10)  

É uma zona de caráter provisório, constituída por áreas dentro das Unidades onde ocorre 
concentração de populações humanas residentes com suas respectivas áreas de uso. 
Foram consideradas apenas as sedes e outras edificações das fazendas onde ainda não 
houve a integração legal das terras aos Parques. A ausência de informações sobre o 
levantamento fundiário impossibilita a definição dos limites das propriedades. 

 

Objetivos  

- Minimizar os impactos do uso das áreas não indenizadas; 

- Incentivar os moradores e proprietários a incorporarem práticas que minimizem os 
impactos e pressões nos Parques; e 

- Após a solução fundiária analisar, caso a caso a incorporação das infra estruturas nos 
programas previstos neste plano ou demolição e retirada dos Parques.  

Descrição (Figura 4.5-10, tabela 4.5-8) 

Esta zona abrange as casas-sede e outras edificações das fazendas dispersas nos Parques 
que ainda não tiveram solucionadas a situação fundiária. Estas estruturas estão 
identificadas de Z1 a Z16.  

Normas 

- Deverá ser estabelecido um Termo de Compromisso com os proprietários, definindo, 
caso a caso as normas específicas de uso e manejo das áreas. 

- A fiscalização e monitoramento deverão ser periódicos. 
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Figura 4.5-9: Zona de Uso Conflitante 
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Figura 4.5-10: Zona de Ocupação Temporária 
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Tabela 4.5-8: Coordenadas dos segmentos da Zona de Ocupação Temporária 
Zonas n° pontos X Y 

Z1  5.976.061.226 67.813.666.930 

Z2  5.963.059.517 67.715.650.327 

Z3  5.936.022.875 67.693.068.834 

Z4  5.933.670.189 67.692.396.800 

Z5  5.857.509.718 67.636.036.772 

Z6  5.830.570.089 67.677.077.522 

Z7  5.869.491.173 67.722.136.851 

Z8  5.838.661.461 67.750.678.571 

Z9  5.840.364.446 67.754.028.791 

Z10  5.856.000.000 67.754.210.000 

Z11  5.870.574.249 67.749.699.710 

Z12  5.883.121.950 67.760.194.134 

Z13  5.848.875.749 67.776.746.485 

Z14  5.868.300.063 67.780.021.194 

Z15  5.902.355.477 67.754.211.199 

Z16  5.927.776.568 67.748.558.239 
    

 

4.5.3.9 Zona Histórico-cultural (Figura 4.5-11)  

É aquela onde são encontradas amostras do patrimônio histórico/cultural  que serão 
preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o público, servindo à pesquisa, 
educação. 

 

Objetivos  

- Resgatar a história da colonização da região do Planalto; 

- Preservar o patrimônio arquitetônico germânico; e 

- Incorporar às estruturas ,as atividades de pesquisa ,educação ambiental e visitação. 

 

Descrição (Figura 4.5-11 e tabela 4.5-9) 

A Zona Histórico-cultural compreende: 

Z1 - a Casa das Macieiras - uma construção antiga, no PNAS, em arquitetura germânica 
incomum na região, decorada internamente com afrescos (ponto Z1), próxima a estrada 
Morro Agudo/Azulega; e 

Z2 – as ruínas de uma taipa (cerca construída com pedras, referência aos tempos dos 
tropeiros e à cultura gaúcha ), no PNSG Gleba Norte, próximo ao cânion Malacara (ponto 
Z2). 

 

Normas 

- É proibida a retirada ou a alteração de quaisquer atributos dos sítios históricos –culturais. 

- Não será permitida a alteração das características originais dos sítios histórico-culturais. 
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- Quaisquer infra-estruturas instaladas nesta Zona não poderão comprometer os 

atributos da mesma. 

- Deverá haver fiscalização periódica. 

- O patrimônio histórico-cultural deverá ser recuperado  e deverá ser feita sua manutenção 
sempre que necessária. 

 

Tabela 4.5-9: Coordenadas dos Segmentos da Zona Histórico-Cultural 
Zonas n° pontos X Y 

Z1  5.844.305.346 67.768.996.890 

Z2  5.947.165.322 67.751.366.321 

 

 

4.5.3.10 Quadro Síntese do Zoneamento 

As diferentes zonas estabelecidas para os Parques, identificando os critérios que foram 
usados para sua escolha, são descritas no quadro 4.5-1, a seguir. 
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Figura 4.5-11: Zona Histórico-cultural 
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Quadro 4.5-1 – Quadro Síntese do Zoneamento dos PNAS e PNSG 

Zonas Critérios Básicos de Zoneamento 
Caracterização Geral Usos 

Permitidos 
Meio Físico Meio Biótico Uso Conflitante 

Zona Intangível 

Zona Intangível 

• Grau de conservação – Alto - a difícil 
acessibilidade garante o alto grau de 
conservação dos paredões; 

• Variabilidade ambiental – Alta - a composição 
única deste ambiente, associada variabilidade 
altitudinal, garante a alta variabilidade ambiental 
; 

• Representatividade – Alta - é única área nos 
Parques que apresenta este ambiente. ; 

• Riqueza e/ou diversidade de espécies – 
Média - as comunidades associadas aos 
Paredões sofrem estresse pela própria condição 
ambiental ali imposta; 

• Susceptibilidade ambiental – Alta – a alta 
declividade aumenta a suscetibilidade (riscos de 
deslizamento).; 

• Potencial de Conscientização Ambiental - 
Alto – A região dos paredões é um registro 
significativo da história geológica da terra. A 
singularidade e raridade do ambiente são ícones 
a serem usados em programas de interpretação 
e educação ambiental. 

Formação de 
basalto, por 

vezes exposta 
com alta 

declividade. 

Vegetação 
rupícola, pequenas 
porções de mata 

nebular nas 
maiores altitudes. 

Utilização dos 
cânions para a 

prática de 
canionismo, rapel 
e escalada sem 
normatização. 

Pesquisa, 
monitorament

o e 
fiscalização. 
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Zonas Critérios Básicos de Zoneamento 
Caracterização Geral Usos 

Permitidos 
Meio Físico Meio Biótico Uso Conflitante 

Zona Primitiva 

Zona Primitiva: 

Esta Zona 
compreende as áreas 
naturais que 
apresentam pequena 
intervenção humana. 
Este ecossistema 
contém espécies da 
flora e da fauna de alto 
valor ligado à 
biodiversidade e de 
grande valor científico. 
Suas características 
ambientais e de 
localização indicam 
um alto potencial e 
importância para a 
conservação, 
contemplação, 
observação e pesquisa 
científica e 
educacional. 

• Grau de conservação – Alto – o controle sobre algumas 
áreas no planalto e a difícil acessibilidade das áreas das 
encostas garante alto grau de conservação às formações 
vegetais, principalmente as florestais. 

• Variabilidade ambiental – Alta – a amplitude altitudinal e as 
diferentes condições edáficas garantem a alta variabilidade 
de ecossistemas, e da composição da flora e fauna 
associadas. 

• Representatividade – Alta - estas áreas conservam a 
grande maioria dos ambientes encontrados nos Parques 

• Riqueza e/ou diversidade de espécies – Alta – a presença 
de alta diversidade de ecossistemas garante a alta 
diversidade de espécies 

• Susceptibilidade ambiental – Baixa – apesar de diversas 
áreas dos Parques ainda não serem de domínio da União, a 
atual legislação ambiental e a fiscalização e controle 
realizados pela chefia tem garantido certo domínio sobre 
ações contra os ambientes  encontrados nas Unidades. Caso 
ímpar são os campos que ainda sofrem pressão do pastoreio 
do gado. 

• Potencial de Conscientização Ambiental - Alto – a 
presença de alta diversidade de ecossistemas garante 
grande riqueza de atributos e temas para serem aproveitados 
em programas de interpretação e educação ambiental. 

Constituída 
por duas 

formações 
geomorfológic
as distintas, o 
planalto e a 
encosta da 
Serra Geral. 

Apresenta alto 
gradiente de 

vegetação onde 
são registradas a 

Floresta Ombrófila 
Densa 

Submontana e 
Montana, Mata 

Nebular Campos 
Rupestres, 

Turfosos e Secos 
e a Floresta 

Ombrófila Mista. 

Algumas áreas 
sofrem invasão por 
gado (oriundo de 

problema com 
cercamento) e 

javalis. 

Visitação de 
baixo 

impacto, 
pesquisa 

monitorament
o, fiscalização 
e Educação 
Ambiental. 
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Zonas Critérios Básicos de Zoneamento 
Caracterização Geral Usos 

Permitidos 
Meio Físico Meio Biótico Uso Conflitante 

Zona de Uso Extensivo 

Zona de Uso 
Extensivo: 

Para a definição de 
áreas de uso extensivo 
foram considerados o 
estado de 
conservação, o uso 
público atual e o 
proposto. As zonas 
definidas como de uso 
extensivo têm como 
premissa a utilização 
controlada do 
ambiente pelo uso 
público. 

• Grau de conservação – Médio– As zonas de uso 
extensivo estão cercadas por zonas primitivas, o que 
colabora para a integridade ambiental. 

• Variabilidade ambiental – Alta – nas várias áreas de 
zona de uso extensivo a amplitude altitudinal e as 
diferentes condições edáficas garantem a alta 
variabilidade de ecossistemas. 

• Representatividade – Alta - estas áreas contém a grande 
maioria dos ambientes encontrados nos Parques. 

• Riqueza e/ou diversidade de espécies – Alta – a 
presença de alta diversidade de ecossistemas garante a 
alta diversidade de espécies, considerando o conjunto de 
áreas da zona de uso extensivo. 

• Susceptibilidade ambiental – Média –  apesar de 
diversas áreas dos Parques ainda não serem de domínio 
da União, a atual legislação ambiental e a atuação da 
chefia das UC’s têm garantido controle parcial sobre 
ações contra os ambientes  encontrados nas Unidades. 

• Potencial de Conscientização Ambiental - Alto – a 
presença de alta diversidade de ecossistemas garante 
grande riqueza de atributos e temas para serem usados 
em programas de sensibilização, interpretação e 
educação ambiental. 

Apresenta 
duas 

formações 
geomorfológ

icas 
distintas, o 
planalto e a 
encosta da 
Serra Geral. 

Apresenta alto 
gradiente de 

vegetação que 
compreende a 

Floresta Ombrófila 
Densa 

Submontana e 
Montana, Mata 

Nebular, Campos 
Rupestres, 

Turfosos e Secos 
e Floresta 

Ombrófila Mista. 

Atividades de uso 
público sem 

controle da chefia 
dos Parques. 

Pesquisa 
monitorament

o, 
fiscalização, 
visitação e 
educação 
ambiental. 
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Zonas Critérios Básicos de Zoneamento 
Caracterização Geral Usos 

Permitidos 
Meio Físico Meio Biótico Uso Conflitante 

Zona de Uso Intensivo 

Zona de Uso 
Intensivo: 

Para a definição de 
áreas de uso intensivo 
foram considerados os 
estados de 
conservação, o uso 
público atual e o 
proposto. 

• Grau de conservação – Baixo – o alto grau de uso já 
empregado nas áreas destinadas ao uso intensivo 
alteraram o status de conservação. 

• Variabilidade ambiental – Média – as Zonas de Uso 
Intensivo concentram-se em área de campos, florestas de 
Araucária e Ombrófila Densa,alterada 
Representatividade – Baixas - estas áreas apresentam 
fragmentos de ambientes encontrados nos Parques, que 
sofrem efeitos de borda causados pelo uso atual. 

• Riqueza e/ou diversidade de espécies – Baixa – o uso 
e a interferência nos ecossistemas  afastam a fauna e 
interferem na flora. 

• Susceptibilidade ambiental – Média –  o uso, apesar de 
intenso, é localizado, o que minimiza os impactos sobre a 
região. 

• Potencial de Conscientização Ambiental - Alta – a 
presença dos paredões e os diversos ecossistemas, no 
entorno próximo, garantem grande riqueza de atributos e 
temas para serem usados em programas de 
sensibilização, interpretação e educação ambiental. 

As áreas 
definidas 

encontram-
se na região  
da encosta e 
principalmen

te no 
planalto 

Apresenta 
vegetação 

Campestre de 
Florestas 

Ombrófila Mista e 
Densa em 

diversos estágios 
de regeneração. 

--- 

Recreação, 
fiscalização, 

pesquisa  
Educação 

Ambiental e 
monitorament

o 
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Zonas Critérios Básicos de Zoneamento 
Caracterização Geral Usos 

Permitidos 
Meio Físico Meio Biótico Uso Conflitante 

Zona de Uso Especial 

Zona de Uso 
Especial: 

Foram consideradas 
todas as áreas com 
infra-estrutura 
necessárias para a 
administração, 
pesquisa 
monitoramento e 
proteção 

• Grau de conservação – Baixo – as áreas são mantidas 
limpas e operacionais para atingir seus objetivos. 

• Variabilidade ambiental – Baixa - as áreas definidas 
encontram-se distribuídas nos Parques em diversos 
ecossistemas, porém todas com  uso antrópico 
estabelecido. 

• Representatividade – Baixa – são áreas alteradas e que  
sofrem intervenção constantemente. 

• Riqueza e/ou diversidade de espécies – baixa – o uso e 
a interferência nos ecossistemas  afasta a fauna.  

• Susceptibilidade ambiental – Média –  o uso é 
localizado e periódico, o que minimiza os impactos sobre 
a região. 

• Potencial de Conscientização Ambiental – não pode 
ser utilizado para este fim. 

As áreas 
definidas 

encontram-
se 

espalhadas 
por todas as 

regiões 
geomorfológ

icas dos 
Parques. 

As áreas definidas 
encontram-se 

espalhadas pelos 
Parques nos 

principais 
ecossistemas. 

--- 

Administração
, 

monitorament
o, fiscalização 

e pesquisa. 
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Zonas Critérios Básicos de Zoneamento 
Caracterização Geral Usos 

Permitidos 
Meio Físico Meio Biótico Uso Conflitante 

Zona de Recuperação 

Zona de 
Recuperação: 

Foram consideradas 
todas as áreas que 
apresentam ainda 
alguma atividade 
antrópica (criação de 
gado), contaminação 
biológica ou sofreram 
manejo recente 
(retirada de pinus, 
agricultura e 
pastagem). 

• Grau de conservação – De Médio a Baixo – . Na região 
da encosta, as prática da agricultura e  pastagem são os 
agentes da degradação ambiental. 

• Variabilidade ambiental – Média - as áreas definidas 
encontram-se  distribuídas em diversos ecossistemas. 

• Representatividade – Média - estas áreas apresentam 
fragmentos da  maioria dos ambientes encontrados nos 
Parques em diversos estágios de regeneração. 

• Riqueza e/ou diversidade de espécies – baixa – o uso e 
a interferência nos ecossistemas diminuíram a 
diversidade da flora e, por conseqüência, a da fauna. 

• Susceptibilidade ambiental – Alta –  a degradação do 
ambiente fragiliza a estrutura do mesmo,desestruturando 
o solo favorecendo a instalação de espécies exóticas,  e, 
em áreas de alta declividade, a erosão e o 
desbarrancamento 

• Potencial de Conscientização Ambiental - Alta – as 
áreas em recuperação podem e devem ser utilizadas para 
educação ambiental. 

As áreas 
definidas 

encontram-
se 

distribuídas 
por todas as 

regiões 
geomorfológ

icas dos 
Parques. 

As áreas definidas 
encontram-se 

distribuídas pelos 
Parques nos 

principais 
ecossistemas. 

Utilização de áreas 
como pastagem e 
plantio de pinus na 
região do planalto 
,agricultura  e 
pastagem na 
encosta 

Pesquisa, 
fiscalização, 

monitorament
o, e Educação 

Ambiental. 
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Zonas Critérios Básicos de Zoneamento 
Caracterização Geral Usos 

Permitidos 
Meio Físico Meio Biótico Uso Conflitante 

Zona de Uso Conflitante 

Zona de Uso 
Conflitante: 

Foi considerado o 
Posto de Fiscalização 
da Fazenda do estado 
do Rio Grande do Sul. 

• Grau de conservação – Baixo – pois esta área 
contempla apenas a área utilizada pelo posto. 

• Variabilidade ambiental – Baixa. 

• Representatividade – Baixa. 

• Riqueza e/ou diversidade de espécies – Baixa. 

• Susceptibilidade ambiental – Baixa. 

• Potencial de Conscientização Ambiental – Baixa. 

Está situada 
na borda do 

Planalto. 

Encontra-se em 
área de campo 

alterada 

A atividade do posto 
de fiscalização. 

 

Zona de Ocupação Temporária 

Zona de Ocupação 
Temporária: 

Foram consideradas 
apenas as sedes e 
outras edificações das 
fazendas onde ainda 
não houve a 
integração legal das 
terras aos Parques. A 
ausência de 
informações sobre o 
levantamento fundiário 
impossibilita a 
definição dos limites 
das propriedades. 

• Grau de conservação – Baixo – pois estas áreas ainda 
são utilizadas pelos proprietários de diferentes formas. 

• Variabilidade ambiental –Baixa as áreas definidas 
encontram-se distribuídas nos Parques em diversos 
ecossistemas, porém todos com uso antrópico 
estabelecido. 

• Representatividade – Alta 

• Riqueza e/ou diversidade de espécies – Baixa. 

• O uso e interferência dos ecossistemas afasta a fauna 

• Susceptibilidade ambiental –Alta. A adaptação do 
ambiente fragiliza o mesmo 

• Potencial de Conscientização Ambiental – Baixa. 

Estão 
situadas no 
planalto e 
encosta 

Encontram-se nos 
diversos 

ecossistemas 
presentes nos 

Parques. 

São desenvolvidas 
atividades de 

pecuária 
,agricultura e 
silvicultura. 

Monitorament
o e 

fiscalização. 
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Zonas Critérios Básicos de Zoneamento 
Caracterização Geral Usos 

Permitidos 
Meio Físico Meio Biótico Uso Conflitante 

Zona Histórico-Cultural 

Zona Histórico-
Cultural: 

Foram consideradas, 
para este Plano de 
Manejo, a casa das 
Macieiras e a Taipa da 
Trilha do Malacara, 
pela referência 
arquitetônica e 
histórica. 

• Grau de conservação – Médio – A Casa das Macieiras 
passou por alterações, mas sofre com problemas 
estruturais. A taipa está em ruínas, porém esta situação 
revela ainda mais a sua beleza. 

• Variabilidade ambiental – Baixa. 

• Representatividade – Alta – pela singularidade das 
estruturas. 

• Riqueza e/ou diversidade de espécies – Média – as 
áreas do entorno próximo, onde se encontram sítios 
histórico-culturais, estão em bom estado de conservação. 

• Susceptibilidade ambiental – Baixo. 

• Potencial de Conscientização Ambiental – Alto.Os 
sítios pertencem ao processo de colonização da região. 

Encontra-se 
no Planalto. 

A Casa das 
Macieiras está 

situada à beira de 
um capão de 

araucária; a Taipa 
encontra-se nos 

campos. 

---- 

Educação 
Ambiental, 
pesquisa, 

monitorament
o e 

fiscalização. 
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4.5.2.3  Síntese do zoneamento dos PNAS e PNSG 

 

A soma das Zonas Primitiva e Intangível compreende cerca de 63% da área total dos 
Parques, o que demonstra o bom estado de conservação das UC’s, ainda mais 
quando analisada a área da Zona de Recuperação. Esta, que abrange cerca de 29% 
dos Parques, está distribuída principalmente na área do planalto, onde ocupa os 
campos. A agropecuária inegavelmente impacta os campos naturais, mas a baixa 
concentração de “cabeças por hectares” e a não utilização de manejo do campo com 
fogo ou enriquecimento com exóticas, não degradam este ecossistema de forma a 
inviabilizar a existência da maioria das espécies nativas da fauna e da flora. 

A figura 4.5-12 apresenta o percentual das zonas de manejo dos Parques Nacionais 
de Aparados da Serra e Serra Geral 

Figura 4.5-12: Percentual das Zonas de Manejo para os Parques Nacionais de Aparados 
da Serra e Serra Geral 

Uso Intensivo
1,439%
Histórico Cultural

0,009%
Uso Especial

2,188%

Uso Extensivo
5,281%

Ocupação 
Temporária

0,075%

Intangível
12,952%

Uso Conflitante
0,004%

Recuperação 
28,701%

Primitiva
49,350%

Uso Extensivo

Uso Intensivo

Histórico Cultural
Uso Especial

Primitiva

Ocupação Temporária

Intangível
Recuperação 

Uso Conflitante
 

 

4.5.3 Zona de Amortecimento (Figura 4.5-13 e mapa 4.5-2 – anexo 7) 

A Zona de Amortecimento consiste numa área estabelecida no entorno dos Parques, 
onde as atividades humanas estarão sujeitas a normas e restrições específicas para a 
ocupação  e o uso dos recursos, com o propósito de minimizar os impactos negativos 
sobre as Unidades. As atividades e normas especificas estão estabelecidas no item 
Áreas Estratégicas Externas. 

 

4.5.3.1Critérios de inclusão 
Os critérios usados para a inclusão de áreas na Zona de Amortecimento dos Parques 
consideraram: 

a) as micro-bacias que drenam para o interior ou para os limites dos Parques; 

b) áreas de potencial expansão de atividades econômicas, tais como silvicultura, 
agropecuária, apicultura e piscicultura; 
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c) ambientes naturais remanescentes próximos, com destaque para aqueles que 

representam conexão com os corredores ecológicos identificados;  

d) aspectos geográficos e geológicos de significativa beleza cênica, que 
representam uma extensão dos atrativos turísticos dos Parques;  

e) distância de segurança para redução do risco de contaminação biológica por 
Pinus; e 

f) áreas com risco de perda de conectividade com os ambientes presentes nos 
Parques. 

 

4.5.3.2 Critérios de ajuste 
Foram utilizados para o ajuste da linha de delimitação da Zona de Amortecimento os 
seguintes critérios: 

a) divisores de águas das bacias hidrográficas; 

b) rios e outros cursos d’água; 

c) estradas existentes na região; e 

d) falhas geológicas. 

 

4.5.3.3 Descrição (Figura 4.5-13 e mapa 4.5-2 – anexo 7) 

Os municípios que integram a Zona de Amortecimento dos Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e Serra Geral são, no planalto, São Francisco de Paula e, 
principalmente, Cambará do Sul e na planície costeira, fundamentalmente, terras dos 
municípios de Praia Grande e Jacinto Machado, em Santa Catarina, e Mampituba, no 
Rio Grande do Sul. 

A Zona de Amortecimento dos Parques caracteriza-se por ser uma área de 
significativa atividade econômica com características eminentemente rurais, onde se 
destacam a silvicultura, a pecuária bovina, principalmente de corte, na porção do 
planalto (Cambará do Sul) e a agricultura. Nesta última, o cultivo de banana na baixa 
e média encostas dos Aparados á a principal atividade. 

O objetivo desta zona, portanto, é evitar possíveis conflitos de atividades 
socioeconômicas com os objetivos dos Parques, implementando aquelas que, pelo 
contrário, busquem sinergia para o desenvolvimento sustentável local, fazendo valer 
também normas específicas de ocupação do solo e uso dos recursos. Como 
mencionado anteriormente, estas normas encontram-se descritas neste item e 
também no item 4.7.3 deste documento. Portarias e outros instrumento de 
regulamentação do IBAMA, poderão ser editadas posteriormente para a área 
compreendida por esta zona, ouvindo a gestão dos Parques e setores da sociedade 
envolvidos, no sentido de alcançar os objetivos estabelecidos pelo Plano de Manejo. 

Com o estabelecimento da Zona de Amortecimento dos Parques,  buscou-se, através 
da proposição de atividades e normas, além de resguardar a biota das UC’s, observar  
também o disposto no parágrafo 1o do artigo 27 da lei 9.985/2000, que instituiu o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, onde se lê: ”o Plano de 
Manejo deve abranger a área da Unidade de conservação, sua zona de 
amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover 
sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas”. 
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Neste contexto encontra-se a Zona de Amortecimento dos Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e Serra Geral (Mapa 4.5-2 e tabela 4.5-10).  

Memorial Descritivo - A ZA tem como ponto inicial a ponte da estrada SC 450 sobre 
o ribeirão Molha Coco. Deste segue em sentido a Cambará até o ponto 2, seguindo 
pela estrada que leva a comunidade Pedra Branca até o ponto 4, seguindo a sul pela 
variante a esquerda até o ponto 5, onde segue pela variante a direita até o ponto 6, 
daí segue pela variante a esquerda até o ponto 7, onde segue a direita na variante até 
o ponto 8, daí seguindo a esquerda subindo a serra até o ponto 9. Deste segue 
contornando o divisor de água da bacia do rio Josafaz até o ponto 22, onde passa a 
seguir o divisor de água da bacia do rio Mampituba até o 26, daí seguindo até o ponto 
28 pelo divisor de água da bacia do rio Contendas. Do ponto 28 segue pelo ribeirão 
em sentido da sua foz até o ponto 30. Deste segue pelo ribeirão até a sua foz no 
ponto 31, de onde segue até a nascente de outro ribeirão até o ponto 31’, seguindo 
daí em sentido norte pelo divisor de água até encontrar estrada de terra no ponto 32. 
Segue até o ponto 33 virando a esquerda na variante, seguindo até o ponto 34. Deste 
segue a direita pela variante até o ponto 36, de onde segue a esquerda pela variante 
até o ponto 38. Deste segue pelo arroio Barracão em sentido da foz no ponto 39, daí 
segue pelo rio Camisas até a foz do rio Restinga Feia no ponto 40. Deste segue em 
sentido da nascente do rio Restinga Feia até o início da falha geológica no ponto 40’, 
seguindo esta até o ponto 41. Deste segue pelo divisor de água em sentido norte até 
o ponto 42, de onde segue pelo riacho até a sua foz no ponto 45. Segue pelo arroio 
Porteira Velha até o ponto 48, de onde sobe o afluente até o ponto 52. Deste segue 
em sentido nordeste pelo divisor de água até o ponto 55, descendo o vale pelo rio até 
o ponto 57, de onde segue por estrada de terra até o ponto 69, onde vira a esquerda 
na variante, seguindo até o ponto 72, de onde segue o afluente até a sua foz no 
córrego do Morro Chato. Daí segue até o cruzamento com estrada de terra no 
ponto74, de onde continua pela estrada até o ponto 75, de onde segue pelo córrego 
do Morro Chato até encontrar o canal de escoamento da represa (ponto 75’) de onde 
segue a montante até a beira da represa no ponto 76. Contorna a represa e sobe a 
sanga Molha Rabo até o ponto 77. Deste segue por estradas de terra secundarias até 
o retorno ao ponto 1. 
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Figura 4.5-13: Zona de Amortecimento 
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Tabela 4.5-10: Coordenadas dos segmentos da Zona de Amortecimento 
n° pontos X Y  n° pontos X Y 

1 6.006.958.951 67.696.477.672  48 5.946.181.220 67.958.828.799 

2 5.981.034.705 67.677.486.604  49 5.949.114.380 67.960.952.653 

3 5.974.196.265 67.671.717.104  50 5.954.440.871 67.967.354.338 

4 5.968.371.148 67.667.239.508  51 5.969.425.910 67.969.294.431 

5 5.971.399.582 67.660.359.041  52 5.984.773.580 67.981.141.803 

6 5.951.737.257 67.655.625.168  53 5.990.768.182 67.976.624.845 

7 5.953.142.529 67.644.446.131  54 5.998.988.342 67.989.397.716 

8 5.944.190.594 67.637.659.544  55 6.043.410.870 68.002.663.142 

9 5.942.711.068 67.585.109.975  56 6.061.250.683 67.987.269.598 

10 5.982.433.223 67.590.090.316  57 6.065.957.073 67.987.596.804 

11 5.943.968.555 67.543.717.570  58 6.070.828.923 67.984.082.161 

12 5.979.772.933 67.544.421.755  59 6.077.340.022 67.973.977.183 

13 5.948.194.647 67.524.704.575  60 6.078.308.837 67.970.342.911 

14 5.947.490.297 67.517.897.452  61 6.084.925.824 67.961.246.457 

15 5.932.698.981 67.521.887.834  62 6.091.080.895 67.957.691.710 

16 5.914.385.924 67.531.629.060  63 6.099.504.754 67.950.524.003 

17 5.897.341.107 67.545.587.142  64 6.106.605.900 67.928.337.763 

18 5.891.109.331 67.551.003.049  65 6.118.313.514 67.915.870.652 

19 5.878.629.706 67.558.051.149  66 6.117.806.381 67.913.589.639 

20 5.867.552.277 67.561.561.996  67 6.122.913.923 67.912.394.824 

21 5.864.559.290 67.565.354.863  68 6.121.464.974 67.897.586.347 

22 5.856.682.704 67.573.187.150  69 6.102.688.758 67.862.920.881 

23 5.845.065.436 67.562.926.961  70 6.105.506.862 67.863.596.886 

24 5.830.691.010 67.568.895.095  71 6.107.236.727 67.859.582.600 

25 5.831.501.242 67.574.554.399  72 6.105.881.783 67.850.507.666 

26 5.822.179.495 67.604.159.781  73 6.105.785.248 67.841.119.964 

27 5.796.320.226 67.610.097.915  74 6.109.110.326 67.832.876.940 

28 5.783.646.798 67.617.865.787  75 6.110.532.379 67.824.410.444 

29 5.784.127.555 67.620.911.325  76 6.089.037.847 67.812.640.001 

30 5.787.590.855 67.628.833.400  77 6.064.064.367 67.793.316.929 

31 5.777.559.304 67.632.489.536  78 6.067.979.337 67.774.408.099 

32 5.779.937.809 67.707.156.294  79 6.063.179.980 67.767.622.665 

33 5.775.757.545 67.713.552.422  80 6.064.284.840 67.764.619.327 

34 5.772.539.873 67.714.510.180  81 6.045.167.651 67.747.445.449 

35 5.781.886.344 67.738.289.361  82 6.045.424.049 67.745.177.792 

36 5.784.552.570 67.749.651.336  83 6.044.817.984 67.743.217.706 

37 5.776.566.515 67.770.057.435  84 6.044.026.692 67.739.168.447 

38 5.772.564.473 67.772.471.997  85 6.033.759.305 67.740.372.862 

39 5.793.621.703 67.840.297.627  86 6.020.046.271 67.719.585.649 

40 5.793.973.688 67.840.209.651  87 6.015.357.616 67.717.288.377 

41 5.885.094.256 67.863.250.155  88 5.996.244.217 67.728.034.733 

42 5.893.185.167 67.887.831.236  89 6.001.446.888 67.715.805.146 

43 5.925.550.000 67.902.839.400     

44 5.929.666.044 67.901.611.400     

45 5.938.096.344 67.906.141.300     

46 5.947.344.889 67.933.609.744     

47 5.948.591.149 67.943.834.977     
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4.5.3.4 Normas gerais da Zona de Amortecimento 

1) É vedada a caça em toda a Zona de Amortecimento dos Parques Nacionais de 
Aparados da Serra e da Serra Geral. 

2) É vedada a criação de animais da fauna exótica que apresentam potencial de 
contaminação ambiental (como javalis), à exceção daqueles cuja criação já é 
tradicional (destaque para os domésticos). 

3) A criação de peixes exóticos em tanques e açudes só será permitida com espécies 
que não apresentem potencial de colonização de corpos d’água naturais. 

4) Programas de controle  do Javali, ou “javaporco”, através da caça, devem ocorrer 
de forma organizada por programa específico, com guias “javalizeiros”  
cadastrados, ou através de outra forma julgada conveniente e já testada em outros 
locais. 

5) A introdução de novas espécies vegetais com finalidade econômica fica sujeita à 
avaliação do risco de dispersão e contaminação biológica, e só será permitida 
quando autorizada,pelo IBAMA. 

6) Na porção do Planalto (RS) que está na Zona de Amortecimento, não serão 
permitidos plantios de pinus, em qualquer extensão, até um raio de 500 m a partir 
do limite dos Parques, sendo criada uma Faixa de Exclusão de Pinus. 

7) Ainda no Planalto, em um raio de 1.000 (faixa de manejo especial 1)  partir do 
limite mais externo da Faixa de Exclusão supracitada, qualquer plantio de Pinus 
deve obedecer às seguintes normas de manejo: 

7.1)Rotação máxima de 20 anos: poderá haver aumento do tempo de rotação 
caso não haja produção de sementes, desde que autorizado pelo gestor 1dos 
Parques; 

7.2)Implantar barreira com cortina de vegetação nativa (espécies de ocorrência 
local) na face do plantio que estiver voltada aos Parques (as espécies mais 
indicadas para compor a barreira deverão ser apontadas por estudo específico); e 

7.3)A forma da área plantada deve ter a face orientada perpendicularmente à 
direção do vento predominante entre maio e julho (período de produção de 
sementes). 

8) Também no Planalto, na seqüência das faixas anteriores, fica instituída a Faixa de 
Manejo Especial II, que inicia no limite mais externo da Faixa de Manejo Especial I, 
portanto a um raio de 1.500 m do limite dos Parques, e estende-se até o limite da 
Zona de Amortecimento. As normas para esta Faixa são: 

8.1) A rotação dos plantios ali é livre; 

8.2) Deverão ser implantadas barreiras com cortina de vegetação nativa (espécies 
de ocorrência local) na face do plantio que estiver voltada aos Parques (as 
espécies mais indicadas para compor a barreira deverão ser apontadas por 
estudo específico); e 

                                                
1 O conceito de espécies exóticas aplica-se a qualquer uma ,mesmo fauna e flora brasileira, cuja área de 

ocorrência original não inclui a região dos Aparados da Serra. 
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8.3) A forma da área plantada deve ter a face orientada perpendicularmente à 

direção do vento predominante entre maio e julho (período de produção de 
sementes). 

9) Todos as atividades de silvicultura desenvolvidas na Zona de Amortecimento 
deverão ser licenciadas pelo gestor dos Parques. 

10) Nas áreas críticas para a conectividade dos Campos Nativos, a serem mapeadas 
por estudo específico, fica proibida a silvicultura, bem como qualquer atividade 
que descaracterize significativamente a paisagem. 

11) A distribuição das áreas de plantio de Pinus, ou de qualquer atividade que 
descaracterize a paisagem campestre, deve respeitar corredores de 
biodiversidade, mantendo a conectividade. 

12) Na Zona de Amortecimento, a cobertura máxima de cada propriedade por plantios 
de Pinus é de 30% (trinta por cento). 

13) Nas áreas onde a paisagem forma mosaicos naturais de Campo Nativo e Floresta 
de Araucária, deve ser respeitada uma faixa mínima de 50 m (cinqüenta metros) 
de Campo Nativo, entre áreas de silviculturas e a borda da Floresta de Araucária. 

14) Fica proibido o cultivo de tojo (Ulex europaeus) em quaisquer circunstâncias. 

15) Nas áreas de Floresta Submontana, na baixa e média encosta da Serra Geral, 
não poderá ser rompida a conectividade da vegetação nativa ao longo da faixa 
compreendida entre as cotas altimétricas de 100 m e 400 m (ou até o limite dos 
Parques, quando este estiver abaixo dos 400 m). 

16) Nas áreas onde a conectividade da Floresta Submontana estiver rompida, em 
razão do descumprimento histórico de legislação (declividade, vegetação ciliar e 
estágios sucessionais de supressão proibida), deve-se buscar estabelecer 
Termos de Compromisso com os proprietários, envolvendo o Ministério Público, 
quando for o caso, objetivando a minimização de impacto e/ou recuperação da 
área. 

17) Nos casos específicos, aplicam-se as normas definidas para as Áreas 
Estratégicas Externas. 

18) Em casos de necessidade, o IBAMA poderá emitir normatizações 
complementares. 

19) Novas atividades ou empreendimentos a serem implantados na Zona de 
Amortecimento, quando potencialmente causadores de impacto negativo aos 
Parques ou à própria Zona, devem ser submetidos a licenciamento ambiental, o 
qual deverá ter anuência do gestor dos Parques. 

20) A ocupação e o uso dos recursos da Zona de Amortecimento e dos Corredores 
Ecológicos são regulamentados por normas específicas ditadas pelo órgão 
administrador da Unidade, segundo as diretrizes de Plano de Manejo. 

21) Os casos não cobertos pelas normas especificadas neste Plano de Manejo 
seguirão as normas estabelecidas na legislação pertinente. 
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4.6 NORMAS GERAIS DE MANEJO  

 
• Os horários de funcionamento da UC serão definidos pela administração e 

serão amplamente divulgados.  

• A permanência de visitantes nos Parques deve ser restrita às atividades 
permitidas e dentro do horário estabelecido para a visitação. 

• É proibido o ingresso e a permanência nas Unidades, de pessoas portando 
armas, materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a 
quaisquer outras atividades prejudiciais à fauna ou à flora, salvo aqueles 
necessários à pesquisa,proteção e manejo. 

• A instalação de obras e equipamentos no interior dos Parques deve utilizar 
tecnologia ambientalmente adequada e materiais de baixo impacto visual que 
mantenham a harmonia com a paisagem, observando aspectos arquitetônicos 
pertinentes. 

• Todas as obras ou serviços de engenharia ou infraestrutura necessárias à 
gestão da UC devem considerar a adoção de tecnologias de baixo impacto 
ambiental e estar de acordo com as diretrizes institucionais e legislação 
vigentes. 

• O nível de detalhamento da avaliação de impacto ambiental e paisagístico 
deve ser proporcional à magnitude da intervenção, à intensidade do seu futuro 
uso e a suscetibilidade do ambiente onde as estruturas físicas serão 
implantadas. 

• A futura implantação de redes de energia e comunicação no interior das 
Unidades deve ser realizada por meio de sistemas subterrâneos. 

• Pesquisas nas Unidades devem obedecer a legislação vigente. 

• Atividades de re-introdução de fauna somente poderão ocorrer após a 
realização de pesquisas, de pareceres técnicos favoráveis e com a anuência 
da DIREC. 

• Não é permitida a introdução de espécies exóticas no interior dos Parques. 

• Não é permitida a presença, mesmo em cativeiro, de animais domésticos no 
interior das Unidades, salvo a serviço da administração. 

• Não é permitida a manutenção de animais silvestres nativos em cativeiro no 
interior das Unidades. 

• O uso de aparelhos sonoros de longo alcance individuais somente poderá ser 
permitido em situações específicas, com autorização da administração, que 
deverá considerar os impactos ambientais e sobre a visitação, sendo vedada a 
passagem e/ou a permanência de carros de som no interior da UC. 

• Eventos diversos (shows, festas, exposições, feiras, etc.) poderão ocorrer 
quando tiverem relação com os objetivos dos Parques, bem como não 
oferecerem impactos não aceitáveis aos recursos naturais e à experiência de 
visitação, de acordo com as diretrizes institucionais e regulamentação 
específica para a UC. 

• O comércio e consumo de alimentos e bebidas, inclusive de bebidas 
alcoólicas, será permitido nas áreas de visitação na UC, em locais pré-
definidos, conforme planejamentos específicos. 

• As fogueiras são permitidas no contexto da visitação, em atividades coletivas e 
locais fixos definidos nos planos específicos e outros instrumentos, com 
exceção da zona primitiva, onde seu uso permanece proibido. 
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• As atividades de Uso Público não previstas no presente Plano de Manejo 
poderão ser realizadas desde que compatíveis com zoneamento e normas da 
UC e previstas em planejamentos específicos. 

• O manejo dos atrativos consolidados e novos atrativos ou atividades devem 
ser orientados pelas políticas institucionais de monitoramento da visitação, uso 
do número balizador da visitação e as experiências de visitação desejadas. 

• A prática de canionismo e demais atividades poderão ser realizadas nas UC 
em locais compatíveis com o zoneamento e normas. 

• A fiscalização das Unidades deverá ser sistemática e abranger a totalidade da 
área das mesmas e seu entorno, de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
presente Plano de Manejo. 

• As atividades de visitação deverão seguir normas vigentes e políticas 
institucionais. 

• Todo resíduo gerado nos Parques deverá ser recolhido e destinado para local 
adequado. 

• O sobrevoo panorâmico dos Parques para fins turísticos ou recreativos, 
inclusive através de helicópteros, balões ou dirigíveis, fica restrito aos 
autorizados pelo ICMBio conforme previsto em planejamento específico. 

• Sobrevoos com equipamentos não tripulados (p.ex. vant, drone) deverão ser 
autorizados pela administração dos Parques. 

• É proibido a utilização de buzinas dentro das unidades. 

• A velocidade máxima dentro dos Parques é de 40 km/h, exceto em casos de 
emergência. 

• Nas Áreas Estratégicas Internas onde estão previstas as trilhas auto-guiadas, 
somente será permitido o trabalho de condução quando solicitado pelo 
visitante. 

 

 

4.7 PLANEJAMENTO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO 

O planejamento por áreas de atuação tem como objetivo estabelecer espaços 
específicos para o manejo dos Parques, tanto em seu interior quanto exterior (Zona 
de Amortecimento), através da definição de áreas estratégicas, das ações a serem 
desenvolvidas em cada uma destas áreas, e de sua organização de acordo com os 
programas temáticos previstos (IBAMA, 2002). 

Inicialmente, apresentam-se as Ações Gerenciais Gerais, voltadas para o 
estabelecimento de estratégias que abranjam as Unidades e a Zona de 
Amortecimento e, a seguir, as ações específicas voltadas para as áreas de atuação 
internas as Unidades, denominadas Áreas Estratégicas Internas e para a Zona de 
Amortecimento e/ou região de entorno, chamadas de Áreas Estratégicas Externas.  

Para possibilitar uma visão integrada das ações propostas para diferentes áreas 
estratégicas, organizou-se ainda o item Enquadramento das Áreas de Atuação por 
Programas Temáticos, onde as ações são também estruturadas por temas. Este item 
facilita a implantação do Plano de Manejo pela administração das Unidades pois 
sistematiza as áreas de atuação de modo a permitir uma leitura horizontal - as ações 
direcionadas por áreas de atuação - e uma leitura vertical - aquelas estruturadas 
segundo temas de ação ou programas temáticos. 

Por fim, no Cronograma Físico-Financeiro, são atribuídos valores econômicos a 
diferentes Ações Gerenciais Gerais e às constantes nas Áreas Estratégicas, bem 
como apontadas fontes alternativas de recursos financeiros. 
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4.7.1 Ações Gerenciais Gerais (AGG) 

Definem-se aqui as ações que, pela sua abrangência, são aplicadas à gestão dos 
Parques como um todo (AGG internas) ou à Zona de Amortecimento e região de 
entorno (AGG externas), sem se ater a especificidades. São ações relacionadas a 
todos os temas da gestão de uma Unidade (visitação, integração externa, 
operacionalização, proteção e manejo, e pesquisa e monitoramento) e abrangem, 
portanto, aquelas diretamente inerentes à área das UCs, diretamente subordinadas à 
sua administração, ou aquelas voltadas ao entorno, onde a gestão de atividades e do 
espaço deve ser influenciada pelas Unidades, de forma compartilhada e cooperativa 
com outros agentes responsáveis, estatais ou não, no sentido de contribuir com o 
estabelecimento de uma relação compatível aos objetivos de criação e de manejo dos 
Parques. 

 

4.7.1.1  Ações Gerenciais Gerais Internas e Normas     

 

a) Visitação 

1. Integrar as atividades de visitação definidas nas Áreas Estratégicas Internas (AEI) 
e Externas (AEE). 

1.1 Elaborar e disponibilizar material descritivo sistematizado e mapa em escala 
adequada (1:10.000) das atividades definidas nas AEI e AEE para os postos 
de controle e funcionários responsáveis pelo uso público nos Parques. 

� Os materiais e mapas deverão estar organizados de forma a abranger 
cada uma das Áreas Estratégicas, com seus respectivos espaços de 
intervenção, conforme o item 4.7.2 (Planejamento para Áreas 
Estratégicas). 

� Os matérias e mapas terão que conter informações sobre os atrativos, os 
equipamentos (trilhas, centro de visitantes, etc), os procedimentos e 
normas para a visitação e o monitoramento dos impactos. 

� Este material deverá ser disponibilizado para as atividades de Educação 
Ambiental. 

1.2 Promover os ajustes necessários aos roteiros e  pacotes de atividades de 
visitação oferecidos aos visitantes de ambos Parques e dos Centros Temáticos 
nos municípios do entorno.  

� Os ajustes necessários deverão ser acordados entre a gerência das UC’s, 
concessionárias e operados. 

� Devem ser considerados os estudos específicos de capacidade de suporte , 
risco e tempo estimado de realização para a elaboração dos roteiros e 
pacotes. 

� Os ajustes necessários deverão ser acordados entre a gerência das UC, 
concessionários e operadoras. 

2. Elaborar um guia de procedimentos para as atividades de visitação realizadas no 
interior dos Parques, contemplando os servidores, funcionários conveniados e, 
condutores. 

� O guia de procedimento deve estar fundamentado na análise e 
sistematização das normas e ações específicas detalhadas para as 
Áreas Estratégicas Internas. 
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� Neste guia deverá constar a normatização e regulamentação das 

atividades de visitação. 

3. Estabelecer procedimentos para avaliar a capacitação dos servidores, funcionários 
conveniados e condutores para atuar com educação e interpretação ambiental, 
recepção e condução de visitantes nos Parques. 

3.1 Promover a capacitação para  servidores, funcionários conveniados, 
condutores e concessionários. 

3.2 Promover o nivelamento quanto aos procedimentos e normas das atividades 
de visitação. 

3.3 Promover a capacitação quanto à interpretação ambiental, monitoramento de 
impactos, conduta de mínimo impacto, relações humanas, e outras temáticas 
correlacionadas.  

3.4 Promover a capacitação dos condutores quanto a normatização específica 
desta função. 

� Os condutores devem estar tecnicamente capacitados para interpretação 
das temáticas definidas para os atrativos a serem guiados, sejam elas 
ambientais e/ou histórico-culturais. 

� Os condutores deverão passar por avaliação periódica (anualmente). 

4 Estabelecer e implementar sistema de rodízio entre os cânions permitidos para a 
prática de atividades de uso público (Cânions Molha Coco, Índios Coroados, 
Malacara, Fortaleza e Macuco), levando em conta a especificidade de alguns 
atributos de biodiversidade e características físicas relevantes.  

5. Realizar estudos específicos que considerem: períodos reprodutivos da fauna de 
ocorrência local que possa sofrer perturbações com as atividades, a exemplo dos 
andorinhões (Apodidae), presença de outros atributos especiais (fauna e flora) nas 
vias de acesso e descida, e períodos de maior incidência de chuvas torrenciais e 
nevoeiros, dentre outros aspectos, para estabelecer o sistema de rodízio. 

� Este sistema deve prever ações de monitoramento para ajustar critérios 
definidos para os períodos de fechamento e/ou abertura do rodízio entre 
os cânions. 

� Este sistema deve estar especificado no guia de procedimentos das 
atividades de uso público dos Parques. 

� Até que os estudos sejam realizados, deve-se utilizar esse sistema de 
rodízio (Quadro 4.7-1). 

 
Quadro 4.7-1  Proposta de rodízio dos cânions 
 MESES DO ANO 

Cânions J F M A M J J A S O N D 
Malacara             
Fortaleza             
Macuco             
Índios Coroados 
Norte 

            

Índios Coroados 
Sul 

            

 
Legenda 

Cânion aberto para uso público  
Cânion fechado para uso público  
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� O sistema proposto na figura foi concebido levando-se em conta critérios 

biológicos e físicos para os períodos de fechamento e abertura, como 
segue. 

- Local de nidificação de andorinhões constatado durante a Avaliação 
Ecológica Rápida: esta espécie nidifica entre a primavera e verão, sendo 
registrada nos cânions Malacara e Fortaleza (determinação- fechamento 
destes cânions neste período).  

- Presença de vegetação rupícola nos traçados utilizados para a prática do 
canionismo, segundo a ACASERGE (Associação de Canionismo da 
Serra Geral) e constatação em campo: para a recuperação da vegetação 
deverão ser respeitados períodos de “descanso” para este fim 
(determinação- fechamento periódico). 

- Presença e período reprodutivo de fauna cinegética em cânions extensos 
e profundos (que abrigam vegetação exuberante): o auge reprodutivo da 
maioria das espécies (entre estas as cinegéticas) é durante a primavera 
e o verão. Estas espécies foram registradas no cânion Fortaleza 
(determinação- fechamento durante este período). 

- Períodos de maior incidência de nevoeiros: segundo os estudos de 
climatologia o período de maior ocorrência deste fenômeno é durante o 
outono. O monitoramento climático deverá definir a liberação ou não dos 
cânions para o uso público (determinação - rodízio de fechamento e 
abertura baseado no monitoramento). 

- Períodos de maior incidência de chuvas torrenciais (“trombas d’água”): 
segundo os estudos de climatologia, os períodos de maior ocorrência 
deste fenômeno são a primavera e o verão. O monitoramento climático 
deverá definir a liberação ou não dos cânions ( determinação- rodízio de 
fechamento e abertura baseado no monitoramento). 

- Períodos de maior incidência de pressão de caça sobre fauna cinegética 
em cânions extensos e profundos (que abrigam vegetação exuberante): 
a maior incidência de caça ocorre durante as estações do outono e 
inverno. A presença humana nesta área (cânion Fortaleza), através de 
atividades de uso público, colabora para a inibição da prática da caça 
(determinação - abertura durante o outono e o inverno). 

� Os períodos abertos para visitação propostos, devem ainda estar 
condicionados à normatização e ao controle de esportes de aventura, 
conformes às Ações Gerenciais correlatas. 

� Os cânions deverão ser fechados a visitação quando apresentarem 
condições climáticas apresentarem riscos para a prática desta atividade 
(nevoeiros, trombas d’água, etc). 

6 Estabelecer mecanismos de controle sobre os esportes de aventura, incluindo 
canionismo, rapel e as trilhas de longa duração no interior dos Parques. 

6.1.  Elaborar e aplicar ficha cadastral para os usuários destas atividades. 

� A ficha deverá conter informações referentes à procedência, tipo 
sangüíneo, experiência, equipamentos e contato para emergência, 
dentre outras. 

� A ficha deverá ser preenchida obrigatoriamente, visando a obtenção da 
autorização para a prática desses esportes, juntamente com um currículo 
e/ou experiência comprovada. 

� As informações da ficha deverão ser incorporadas ao Banco de Dados 
dos Parques (ver AGG 57). 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

88
6.2 Realizar análise de currículo e/ou experiência comprovada dos usuários para 

avaliar a capacidade destes em realizar as atividades desejadas e a 
necessidade de obrigatoriedade ou não do uso de guia. 

� Para atividades relacionadas aos esportes de aventura como canionismo, 
esta análise deve considerar a apresentação de credenciamento dos 
usuários junto a instituições nacionais e/ou internacionais reconhecidas 
(eg.: Associação Brasileira de Canionismo, Federação Francesa de 
Espeleologia, etc) e a capacitação em cursos de primeiros socorros, 
dentre outros critérios julgados pertinentes pela administração dos 
Parques. 

� Para atividades como trekking (caminhadas longas com pernoite) ou 
hikking (caminhadas longas sem pernoite), esta análise deve também 
considerar a apresentação de credenciamento dos usuários junto a 
instituições nacionais e/ou internacionais reconhecidas, e a capacitação 
em cursos de primeiros socorros, de orientação e/ou sobrevivência, 
dentre outros critérios julgados pertinentes pela administração dos 
Parques.  

� Esta análise está condicionada à definição do grau de dificuldade das 
atividades e da obrigatoriedade de guias e outras especificações 
estabelecidas nas AEI. 

� Os currículos deverão ser arquivados na sede dos Parques. 

6.3 Elaborar Termo de Responsabilidade para os praticantes de esportes de 
aventura. 

� A prática de atividades de risco estará condicionada à assinatura do 
Termo de Responsabilidade. 

7 Elaborar e implantar projeto de sinalização indicativa, interpretativa e orientadora 
de forma integrada e complementar, para uso público nos Parques, conforme as 
necessidades especificadas nas AEI. 

8. Elaborar e implementar, em parceria, as atividades de uso público subsidiado para 
as comunidades organizadas nos municípios do entorno dos Parques: Praia 
Grande, Cambará do Sul e Jacinto Machado. 

8.1 Estabelecer sistema de cadastramento das comunidades para o programa 
subsidiado, prevendo a obrigatoriedade de ser feito por meio de organizações 
sociais existentes em cada um dos três municípios do entorno das Unidades. 

8.2 Cadastrar as organizações sociais existentes nos municípios de Praia 
Grande, Cambará do Sul e Jacinto Machado. 

8.3 Estabelecer o cronograma de visitação para as comunidades. 

8.4 Implementar o programa subsidiado de visitação preferencialmente com 
organizações de base local, escolas e comunidades carentes. 

� As parcerias devem ser estabelecidas junto às prefeituras dos três 
municípios do entorno, iniciativa privada, instituições públicas e 
organização da sociedade civil para implementar o programa subsidiado 
de visitação, no apoio logístico.  

9. Estabelecer e implementar sistema de venda de ingressos e pacotes para os 
Parques, contemplando o que segue. 

9.1 Realizar estudos específicos para a terceirização do sistema. 

9.2  Realizar estudos específicos para definir passaportes ou pacotes para as 
Unidades, organizados por: tempo de validade, espaço (atrativos) e 
programação das atividades. 
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9.3 Viabilizar a divulgação das informações sobre os locais de venda de 

ingressos e pacotes:, nos materiais de divulgação produzidos pelos Parques, 
na página da Unidade a ser produzida e alocada no site do IBAMA, dentre 
outros. 

� Os agendamentos deverão respeitar o rodízio dos cânions determinado 
na ação 5. 

 

b) Educação e interpretação ambiental 

10. Firmar parcerias para a realização de atividades de Educação e Informação 
Ambiental nas Unidades. 

� As atividades com escolas, visitantes,etc., bem como os equipamentos 
(painéis, maquetes, placas, etc.) e materiais educativos e informativos 
(folders, mapas, jogos, guias, etc) relacionados ao programa de 
educação e interpretação ambiental nos Parques, devem abordar como 
temas os ecossistemas presentes e suas singularidades, as espécies 
da fauna e flora (principalmente as raras, ameaçadas de extinção e 
endêmicas) a geologia e geomorfologia, a hidrologia, o clima e a 
inserção do homem no ambiente. 

� As atividades e materiais educativos e informativos (folders, mapas, 
jogos, guias,etc) relacionados ao programa de educação e 
interpretação ambiental no entorno devem estar relacionados aos temas 
definidos na norma anterior e a particularidades e/ou problemáticas 
ambientais locais das comunidades e municípios. 

11. Desenvolver as atividades de educação e interpretação ambiental definidas nas 
Áreas Estratégicas Internas (AEI) e Externas (AEE) de forma integrada. 

11.1 Desenvolver em parceria a concepção dos conteúdos e informações (de 
caráter indicativo, interpretativo e orientador) para o Centro de Visitantes, 
Centros Temáticos (localizados nas sedes dos municípios do entorno), 
pontos de apoio e atrativos, de forma integrada e complementar, conforme 
vocações e temas propostos para as AEI e AEE. 

� Na integração das atividades deverão ser considerados os estudos 
específicos de tamanho de grupo ideal e tempo estimado de realização 
da atividade. 

12. Elaborar um guia de procedimentos para as atividades de educação e 
interpretação ambiental no interior dos Parques. 

�  O guia deve estar fundamentado na análise e sistematização das normas, 
ações específicas e integração de atividades, de educação e interpretação 
ambiental, detalhadas para as Áreas Estratégicas Internas. 

� As contribuições dos profissionais responsáveis por tais atividades, sejam 
funcionários, parceiros ou concessionários, devem ser consideradas 
objetivando a incorporação das experiências. 

� O conteúdo deste guia será direcionado aos servidores, funcionários 
conveniados e condutores. 

13. Construir de forma participativa o projeto de educação e interpretação ambiental 
subsidiadas para as comunidades dos municípios do entorno dos Parques, para 
atuar na interpretação Ambiental recepção e condução de visitantes. 

� Os temas específicos devem ser definidos em conjunto com as 
organizações cadastradas pelo programa de visitação subsidiado, por 
meio de consulta prévia junto às mesmas. 
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� A implementação deste programa, incluindo cronograma, programação, 

apoio logístico e parcerias deve ser concebida de forma integrada ao 
programa de visitação subsidiado. 

13.1. Buscar parcerias, junto às Prefeituras, Universidades, iniciativa privada e 
organizações não governamentais para o apoio técnico e logístico para a 
execução das atividades.  

14. Desenvolver projeto de interpretação para os Parques considerando o que segue. 

� Integração das atividades propostas nas AEI e entre elas  orientando o 
visitante para a compreensão do processo evolutivo da região. 

� O roteiro deve incorporar o máximo possível a seqüência de temas: 
evolução geológica; ambiental; e social da região. 

� A interpretação nas AEI deve ser orientada pela disposição dos atrativos, 
equipamentos e estruturas de apoio, onde, do estacionamento aos 
atrativos mais distantes do ponto de entrada, o visitante é conduzido a 
compreender os processos evolutivos da região. 

� Os atrativos mais marcantes das AEI (a geomorfologia, a presença de 
determinado ambiente ou ecossistema, etc) devem ser analisados e 
interpretados de forma a conduzir o visitante a um roteiro que o leve a 
todas as AEI, complementando o seu conhecimento sócio-ambiental da 
região. 

� Cada AEI deverá contemplar todos os temas (evolução geológica; 
ambiental; e social da região), porém aprofundando-se mais em um deles 
(p. ex. AEI Fortaleza – geologia, geomorfologia; AEI Morro Agudo – 
colonização; etc.). 

15. Gestionar junto a rádios locais a realização de um programa periódico de 
divulgação, educação e informação ambiental para as comunidades do entorno. 

 

 

c) Relações Públicas 

16 Elaborar conteúdo para a construção da página das Unidades  no site do IBAMA. 

� A pagina das Unidades deve ter um link para o site do sistema de 
divulgação relacionado aos Centros Temáticos. 

� A página deverá ser atualizada periodicamente. 

17 Divulgar as normas e limites dos Parques e da ZA. 

� A divulgação deverá ser feita através de folheteria a ser distribuída 
gratuitamente e por placas espalhadas nos pontos de maior circulação 
como portarias Centro de Visitante, Centros de Apoio, estacionamentos, 
entre outros. 

 

d) Operacionalização 

• Regularização fundiária 

18 Definir o status da situação fundiária de ambos Parques. 

18.1 Centralizar e organizar as informações referentes à situação fundiária. 

18.2 Manter atualizadas as informações referentes à situação fundiária. 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

91
19 Gestionar perante a Coordenação de Regularização Fundiária e a Gerência 

Executiva no Estado do Rio Grande do Sul para a realização de 
discriminatórias administrativas e arrecadação de terras devolutas. 

20 Definir áreas prioritárias para regularização fundiária considerando o 
zoneamento proposto e seus critérios, o mapeamento dos principais atributos 
realizado durante a Avaliação Ecológica Rápida (táxons de interesse para 
conservação descritos no encarte 3 do presente plano) e os espaços de 
intervenção destinados ao uso público e proteção especificados nas AEI. 

21 Criar e implementar estratégia de negociação temporária com proprietários de 
terras não indenizadas e/ou regularizadas para realizar o Termo de 
Compromisso visando minimizar impactos até a regularização fundiária. 

21.1 Realizar o levantamento e cadastramento das atividades econômicas e/ou 
tradicionais atualmente realizadas dentro das propriedades não 
regularizadas. 

21.2 Realizar avaliação do potencial de impactos das atividades econômicas e/ou 
tradicionais atualmente realizadas nas propriedades, em conformidade com o 
item Atividades ou Situações Conflitantes do Encarte 3. 

21.3 Identificar e propor alternativas de melhores práticas para as atividades 
econômicas e/ou tradicionais atualmente realizadas nas propriedades que 
sejam impactantes sobre o ambiente  e/ou atributos (em particular espécies 
relevantes da fauna e flora) das Unidades. 

� A identificação de melhores práticas deverá levar em conta o aspecto 
temporal, no que diz respeito à minimização de impactos das atividades até 
a regularização fundiária, sem inviabilizar economicamente atividades 
identificadas como principal (ou relevante) fonte de renda para o 
proprietário. 

21.4 Especificar e detalhar os Termos de compromisso e negociar sua assinatura 
com cada proprietário em particular, de forma amigável e eficaz, 
estabelecendo o caráter temporário do mesmo. 

� Os Termos devem estabelecer as responsabilidades dos proprietários, em 
relação a: minimização dos impactos, necessidade e regularidade de 
monitoramento por parte do IBAMA, e implicações legais referentes ao não 
cumprimento dos aspectos acordados.  

22 Promover junto aos setores competentes do IBAMA o estabelecimento de 
medidas necessárias para incorporar aos limites dos Parques as regiões 
definidas nas Áreas Estratégicas Externas (AEE) do Enclave do Malacara e da 
Vertente Norte do Macuco. 

23 Promover junto aos setores competentes do IBAMA estudos técnicos para a 
retificação dos limites de ambos Parques, incluindo o estabelecimento de 
medidas necessárias para a unificação efetiva e oficial das duas Unidades. 

� Nas propriedades que se estendem para fora dos limites dos Parques, deve 
ser analisado cada caso em particular para avaliar a pertinência e 
necessidade de retificar os limites das Unidades, incorporando estas 
porções externas. 
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• Administração e manutenção 

24. Compor o quadro de pessoal para atender a demanda estabelecida neste 
documento, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 4.7-2: Quadro de pessoal necessário para os Parques 

CARGO/ 
FUNÇÃO 

POSTOS 
DE 

SERVIÇO 

ÁREA DE ATUAÇÃO REGIME 
HORÁRIO 

TOTAL DE 
PESSOAL 

Chefe da Unidade 01 Chefia 8h/d 01 
Analista Ambiental 04 Pesquisa, Monitoramento, Proteção e 

Uso Público 
8h/d 04 

Técnico Ambiental 04 Pesquisa, Monitoramento, Proteção e 
Uso Público 

8h/d 04 

Analista 
Administrativo 

01 Administração da Unidade 8h/d 01 

Técnico 
Administrativo 

02 Administração da Unidade 8h/d 02 

“Brigadista”(*) 10 Combate a incêndio 24/48h 35 
 Recepcionista 07 Recepção e informação em pontos de 

apoio ao uso público 
8h/d 07 

Cobradores 08 Cobrança de ingresso 8h/d 08 
Serviços Gerais 06 Serviços gerais 8h/d 06 
Pessoal de 
Limpeza 

06 Limpeza 8h/d 06 

Vigilância 10 Serviço de Segurança 12/36h 40 
TOTAL    109 

(*) Os “brigadistas” operam temporariamente, sendo contratados por seis meses entre julho e dezembro. 

� Os funcionários deste quadro poderão ser provenientes do IBAMA de 
prestadoras de serviços e/ou pessoal cedido pelos concessionários, 
IBAMA, prefeituras, universidades ou outras instituições conveniadas ou 
parceiras. 

� Os funcionários cedidos por terceiros trabalharão subordinados à 
administração dos Parques. 

24.1 Fazer gestão junto a administração central para atender a demanda existente 
no quadro de pessoal. 

25. Estabelecer a organização administrativa dos Parques de acordo com o 
organograma a seguir. 

� Deve-se prever eventuais adaptações funcionais no organograma e/ou 
atribuições setoriais, julgadas pertinentes pela administração dos Parques 
e/ou órgão competente do IBAMA.  

� Este organograma e as atribuições setoriais deverão fazer parte do 
Regimento Interno dos Parques.  
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CHEFE  CONSELHO 
CONSULTIVO 

 CONSELHO AMPLIADO 
Conselho Consultivo, 
DIREC e GEREX/SC 

       

   

         

 Setor Administrativo  Setor Técnico  Agência 

 Atribuições  Atribuições  Atribuições 

 • Relações Públicas 
Administração de 
Recursos Humanos, 
Materiais e 
Financeiros. 
• Convênios e 
cooperação 
• Voluntariados e 
estágios 

 Educação e 
interpretação 
ambiental 

Pesquisa 
Monitoramento 
Manejo Visitação 

Proteção 

Fiscalização Controle 
ambiental 
Monitoramento 
Conscientização 
ambiental 

 Articulação de 
desenvolvimento 
sustentável para 
Zona de 
Amortecimento, 
Áreas Estratégicas 
Externas e 
Corredores 
Ecológicos 

Figura 4.7-1 - Sugestão de organograma funcional dos Parques Nacionais de Aparados 
da Serra e Serra Geral. 

 

26. Revisar o antigo sistema de cadastramento de veículos associados ao 
ecoturismo, atualizado-o periodicamente. 

� O sistema definirá critérios e posturas a serem observados pelos 
interessados em manter seu cadastramento.  

� Este cadastramento deve ser efetuado pela administração das Unidades 
de Conservação. 

27. Estabelecer o Regimento Interno dos Parques. 

� Este instrumento será elaborado pela administração dos Parques e 
submetido à aprovação da Diretoria de Ecossistemas - DIREC/IBAMA. 

� O estabelecimento do Regimento Interno dar-se-á através de Portaria da 
Presidência do IBAMA, conforme previsto no Artigo 56 do Regulamento 
dos Parques Nacionais Brasileiros. 

28. Definir os acessos e estradas no interior das Unidades que devem ser, 
prioritariamente, utilizadas para os serviços de fiscalização, proteção e manejo: 

� Estas ações estarão condicionadas a regularização fundiária das 
propriedades que utilizam estes acessos ou estradas. 

28.1 Fechar os acessos e estradas existentes que não forem consideradas 
necessários para os serviços dos Parques. 

� Nas AEI haverão recomendações sobre as estradas a serem 
utilizadas para os serviços das Unidades e outras a serem 
avaliadas, pela administração, durante a implementação do 
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presente Plano, para tais finalidades. Além destas recomendações, 
deverão ser também consideradas as estradas complementares 
identificadas durante o processo de regularização. 

28.2 Realizar estudos específicos para definir a necessidade ou não de ações de 
recuperação ambiental dos acessos e estradas a serem fechados pela 
administração dos Parques.  

� O estudo deve enfocar principalmente aspectos quanto a drenagem e 
processos erosivos. 

28.3 Realizar manutenção periódica, quando se julgar estritamente necessária, 
dos acessos e estradas definidos como prioritários para os serviços. 

� Estas ações estarão condicionadas à regularização fundiária das 
propriedades cortadas e/ou que utilizam estes acessos ou estradas. 

29. Realizar a normatização e regulamentação de todos os serviços de concessão, 
terceirização, parcerias e outras cooperações. 

� Os contratos de concessão, terceirização, parcerias e outras cooperações 
deverão contemplar sua participação nos programas subsidiados de 
visitação para comunidades do entorno, quando e na forma que for 
pertinente. 

� Deverão ser alvo de concessão os serviços como: transporte interno, 
estacionamento, aluguel de bicicleta, venda de artesanato e suvenires, 
alimentação, operação de atrativos (trilhas, canionismo, etc), serviço de 
guia, entre outros especificados neste Plano.  

• Os estudos para a concessão e licitação dos serviços deverão considerar 
os novos números para o crescimento da demanda e dos estudos de 
capacidade de suporte realizados; 

• A estruturação de lotes de concessão deverá considerar a nova oferta de 
atrativos prevista, buscando sempre facilitar o serviço ao usuário, 
maximizar a atratividade dos lotes e garantir a qualidade nos serviços; 

• A concessão de seus serviços pode ser exclusiva ou incluída como parte 
de um lote de serviços de uso público nas Unidades; 

• A manutenção dos serviços e da infra-estrutura, quando couber, deve ser 
incluída como contrapartida nos Contratos de Concessão e/ou ficar a 
cargo da supervisão da chefia dos Parques. 

30. Gestionar junto ao IBAMA a contratação de consultoria independente para o 
desenvolvimento de Modelo de Negócios, quando necessário, para a definição 
dos lotes e das formas de concessão dos serviços previstos neste plano.  

� O Modelo de Negócios deve ser elaborados mediante acompanhamento 
técnico qualificado do IBAMA. 

� O Modelo de Negócios deve tratar somente das atividades estabelecidas 
neste Plano de Manejo. 

31. Providenciar revisão e manutenção periódicas das instalações e equipamentos 
dos Parques, principalmente das estruturas de segurança ao visitante. 

31.1 Estabelecer os parâmetros de monitoramento para a manutenção de 
instalações e equipamentos de visitação. 
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31.2 Exigir o cumprimento das cláusulas estabelecidas no contrato de concessão 

e terceirização para a revisão e manutenção de instalações e equipamentos 
de responsabilidade dos concessionários e terceirizados. 

31.3 Realizar a revisão e manutenção de instalações e equipamentos de 
responsabilidade da administração dos Parques. 

32. Avaliar periodicamente, através de auditoria independente  regular, os serviços 
previstos nos contratos de terceirização e concessão, observando a performance 
de pessoal e serviços. Deverão ser avaliadas as falhas no cumprimento dos 
contratos, procedendo-se as medidas corretivas estabelecidas nos Programas de 
Concessão e Terceirização, quando couber. 

� Esta auditoria independente deverá ser contratada pela concessionária ou 
terceirizado e supervisionada pelo IBAMA. 

33. Adquirir periodicamente uniformes completos para funcionários e colaboradores 
(servidores conveniados e voluntários), com identificação específica para cada 
função. 

� O modelo e a cor dos uniformes dos funcionários dos Parques deverão ser 
aqueles estabelecidos pelo IBAMA para Unidades de Conservação, 
incluindo a possibilidade de espaço para o logotipo das Unidades (depois de 
criado através de concurso – AGGE 13 - e formalizado perante os órgãos 
competentes do IBAMA). 

34. Planejar e implantar estratégia de captação e investimento de recursos nos 
Parques. 

34.1 Identificar e articular fontes potenciais de financiamento/investimento, 
nacionais e internacionais. 

34.2 Promover a capacitação de funcionários para a elaboração e gerenciamento 
de projetos. 

34.3 Elaborar plano de aplicação de recursos nos Parques, integrado aos 
Programas de Concessão e Terceirização e com identificação de prioridades. 

35. Manter relatórios periódicos de atividades das Unidades. 

35.1 Exigir relatórios periódicos de atividades dos concessionários e terceirizados 
conforme contratos de Concessão e Terceirização e cronograma. 

 

• Infra-estrutura e equipamentos 

Condicionante: As técnicas construtivas devem considerar soluções baseadas em 
materiais e energias alternativas, procedimentos e técnicas de mínimo impacto 
objetivando a sustentabilidade ambiental das unidades.   

36. Planejar e implantar as redes para abastecimento de energia e comunicações no 
interior das Unidades  

� As redes devem ser subterrâneas.  

� As redes aéreas de energia e comunicação já implantadas nas Unidades 
deverão ser progressivamente transformadas em redes subterrâneas.  

� Especial atenção deverá ser tomada com relação a possíveis impactos 
ambientais durante as obras de instalação das redes subterrâneas, 
principalmente em locais com atributos naturais e/ou condições de 
fragilidade relevantes.  

37 Viabilizar e implantar estrutura para pesquisadores nos Parques. 
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37.1 Firmar parcerias com instituições de pesquisa, baseados no modelo “time-

sharing”, onde a instituição parceira investe em infra-estrutura e 
equipamentos, tendo como contra partida o direito de utilização. 

� O período de utilização pelas instituições de pesquisa das instalações 
reformadas ou construídas através do modelo “time-sharing”, será definido 
e firmado através de convênio com o IBAMA. 

� Deverá ser utilizada no PNAS a estrutura conhecida como a antiga “Casa 
do Chefe” para os pesquisadores, conforme especificações no item Áreas 
Estratégicas Internas. 

� Deverá ser utilizada no PNSG, após regularização fundiária, a estrutura da 
fazenda Fortaleza para os pesquisadores, conforme especificações no item 
Áreas Estratégicas Internas. 

38. Realizar a demarcação física/monumentalização dos limites dos Parques. 

39. Realizar o cercamento dos Parques nas áreas de campo e nas áreas abertas. 

� Na conexão com os Corredores Ecológicos, deverá ser  avaliada a 
utilização de cercas alternativas que não impeçam o trânsito de fauna 
silvestre. 

� No processo de regularização fundiária, retirar as cercas internas e manter 
as periféricas das propriedades, quando estas coincidirem com os limites 
dos Parques . 

40 Estabelecer acordo com os proprietários das áreas não indenizadas que 
apresentem criação de gado, para o cercamento e controle dos rebanhos. 

� Deverão ser utilizadas cercas que não impeçam o trânsito de animais 
silvestres. 

41. Viabilizar a melhoria e a implantação de infra-estrutura e equipamentos de uso 
público especificados nas AEI, incluindo os previstos nos Programas de 
Concessão e Terceirização. 

� A melhoria e implantação de infra-estrutura e equipamentos de uso público 
previstos nos contratos de Concessão e Terceirização serão de 
responsabilidades dos concessionários e terceirizados, salvo nos termos em 
contrário definidos nos contratos. 

� A realização de melhorias ou implantação de infra-estrutura feita por 
concessionários deverão atender as especificações do IBAMA, orientadas 
por este Plano de Manejo. 

 

• Cooperação institucional 

42 Gestionar junto à prefeitura do município de Cambará do Sul para o fechamento 
da estrada Morro Agudo/Azulega (rodovia municipal que corta a porção oeste do 
PNAS ligando a RS 429 a RS 020), possibilitando as ações previstas para a AEI 
Morro Agudo (item Áreas Estratégicas Internas). 

43 Desenvolver e implementar um Programa de Voluntariado para as Unidades, 
respeitando a legislação vigente que trata do assunto.  

44. Buscar parcerias com universidades para, possibilitar o estágio de estudantes. 

� Os estágios deverão respeitar a legislação específica. 

45 Buscar parcerias com ONG’s e instituições no intuito de trabalhar com pessoas 
ligadas à área de Educação e informação Ambiental. 
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46. Articular a realização de intercâmbio ou troca de experiências com instituições de 

pesquisa, governamentais e não-governamentais, e outras entidades ligadas a 
áreas naturais protegidas. 

46.1 Articular pesquisas nas linhas prioritárias definidas neste documento e 
discutir a definição de outras linhas de pesquisa relevantes. 

46.2 Articular a troca de experiências (cases) com entidades responsáveis por 
outras áreas naturais protegidas, nacionais e internacionais, 
preferencialmente as que tenham particularidades ou problemáticas 
correspondentes as dos Parques. 

47. Articular e estabelecer parcerias com instituições privadas públicas e não 
governamentais para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, 
conforme as AGGI 11 e 14. 

48. Firmar parcerias com as Secretarias Estaduais da fazenda do RS e SC para 
desenvolver atividades em conjunto da fiscalização (barreiras, etc) e adequação 
de infra estrutura (resíduos, etc). 

49. Estabelecer parceria com os órgãos governamentais nos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul para o desenvolvimento de atividades voltadas para 
a fiscalização, prevenção e combate a incêndios e monitoramento. 

50. Firmar parcerias com instituições de pesquisa, baseadas no modelo “time-
sharing”, onde a instituição investe em infra-estrutura e equipamentos, tendo 
como contra partida o direito de utilização. 

51. Viabilizar o estabelecimento de convênios e/ou parcerias para os serviços 
especializados em salvamento, resgate e segurança dos visitantes. 

� Estes convênios e/ou parcerias devem suprir a formação do Corpo 
Voluntário de Resgate – CVR, mesmo em caráter temporário, e de outras 
unidades operacionais julgadas pertinentes pela administração das 
Unidades quando da implementação do presente Plano. 

� Sugere-se aqui o estabelecimento de convênios e/ou parcerias com 
instituições como: ABEA – <http://.www.abea.com.br> (Grupo Especializado 
em aventura); GEAR – <http://.www.tegear.com.br> (Grupo Especializado 
em Altura e Resgate); Academia 90º - 
<http://.www.angelfire.com/id/90graus/index.html>; Montanhismus – 
<http://.www.montainvoices.com.br/montanhismus>; P.H.D.R – 
<http://.www.newphdr.vila.bol.com.br>; Canoe Brasil Equidos – 
<http://.www.canoe.com.br>; CESMONT – 
<http://.www.cesmont.hpg.com.br>; BHC Aventuras – 
<http://.www.bhcaventuras.com.br>; COSMOS – atua no Parque Estadual 
do Marumbi e são especialistas em resgaste em montanha. 

 

 e) Proteção e Manejo 

52. Planejar e implementar um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG) das 
Unidades, com Banco de Dados único.  

52.1 O Banco de Dados das Unidades incorporará as informações obtidas nos 
programas de proteção e manejo, monitoramento, fiscalização, pesquisa, 
visitação e interpretação e educação ambiental. 

� O Banco de Dados das Unidades deverá estar integrado ao Sistema de 
Informações de Unidades de Conservação (SIUC). 

� A coleta de dados será georreferenciada, sempre que possível. 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

98
� As informações a serem incorporadas a este banco de dados incluem 

aquelas indicadas nas AGGI deste item. 

53.  Elaborar um Banco de Dados único para os Parques. 

� Devem ser elaborados Bancos de Dados para cada programa (fiscalização, 
prevenção e combate a incêndio, monitoramento e demais previstos neste 
Plano) sendo estes relacionais com o Banco de Dados único dos Parques. 

54. Gestionar junto ao IBAMA a incorporação do Banco de Dados dos Parques ao 
SIUC. 

� O Banco de Dados dos Parques e o do SIUC deverão ser relacionais.   

 

• Proteção 

55. Sistematizar as informações obtidas pelos programas de fiscalização, prevenção 
e combate a incêndios e monitoramento.  

� Devem ser utilizados os formulários de campo no padrão existente 
(DIREC/IBAMA).  

� Os dados sistematizados devem ser incorporados ao Banco de Dados. 

� Treinar pessoal dos Parques para o uso dos formulários de campo e do 
Banco de Dados.  

56 Planejar e implementar o sistema de fiscalização das Unidades (Figura 4.7.2). 

� As estratégias adotadas no sistema de fiscalização devem ser integradas 
e complementares. 

56.1 Realizar sobrevôo semestral para patrulhamento aéreo das Unidades, Zona 
de Amortecimento e Corredores Ecológicos (Figura 4.7.3) adjacentes, com 
fotografias para foto-interpretação. 

� Esta estratégia deverá ser utilizada de forma integrada ao sistema de 
Banco de Dados das Unidades – SIG. 

� A rota do sobrevôo deverá ser orientada pela espacialização apresentada 
na figura 4.7-2. 

� Os pontos georreferenciados e fotografados levantados no sobrevôo serão 
incorporados ao Banco de Dados.  

56.2 Mobilizar equipes para vistoria em campo, orientadas a partir das 
informações compiladas no Banco de Dados. 

56.3 Realizar fiscalização e monitoramento com motocicletas no perímetro dos 
Parques e na Zona de Amortecimento semanalmente, em dias irregulares, 
utilizando os PIC’s como estruturas de apoio. 

� Esta estratégia deverá prever a utilização de duas motocicletas, uma para 
a planície e outra para o planalto, e poderá ser realizada por funcionário ou 
servidor conveniado. 

� Os funcionários e/ou servidores conveniados responsáveis pela 
fiscalização de perímetro devem utilizar como equipamentos básicos: 
binóculos, para cobrir o monitoramento de áreas inacessíveis, aparelho de 
rádio-comunicação portátil e GPS. 

� As informações serão compiladas ao Banco de Dados. 

� Deverá ser estabelecida uma programação semanal para abranger toda a 
área pré determinada para cada equipe, conforme a figura 4.7-2. 
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� As atividades deverão ter início, preferencialmente, nas primeiras horas da 

manhã, e se percorrerão as estradas e trilhas da área de abrangência. 

� Os percursos a serem realizados serão determinados pelo coordenador da 
fiscalização ou ao atendimento das denúncias.  

� As denúncias deverão comunicadas a coordenação da fiscalização. 

� Os PIC´s e Guaritas deverão ser utilizados como ponto de apoio e repasse 
de informação à equipe de fiscalização das Unidades sempre que 
necessário. 

� Na área situada na porção norte da Zona de Amortecimento, onde há 
conexão entre a região da planície e encosta e o planalto através de 
trilhas, a abrangência da fiscalização deverá ser coberta em sistema de 
rodízio entre ambas as equipes  , salvo denúncias ou informações que 
justifiquem a quebra deste sistema.  

� Na planície e encosta  sugere-se que sejam utilizados como bases fixas o 
PIC Mampituba ou o PIC Rio do Boi, conforme a disponibilidade de 
pessoal.  

� No planalto, sugere-se que sejam utilizados como bases fixas a Guarita 
Camisas e o PIC Morro Agudo, conforme a disponibilidade de pessoal.  

56.4 Realizar, quando necessário, a fiscalização a cavalo em locais estratégicos 
(banhados, descida de serra, e áreas específicas julgadas necessárias pela 
equipe responsável e/ou administração dos Parques), a partir de denúncias 
ou outras estratégias de fiscalização. 

� Esta estratégia deverá utilizar animais e equipamentos viabilizados através 
de terceirização. 

� Estes animais deverão ser avaliados periodicamente por um veterinário . 

� Os animais deverão passar por um período mínimo de resguardo, 
alimentando-se de ração (no mínimo por 3 dias) antes das ações de 
fiscalização no interior das Unidades.  

56.5 Manter e fortalecer, em parceria com a Companhia Polícia de Proteção 
Ambiental de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a prática de 
fiscalização nas Unidades e Zona de Amortecimento, a partir de denúncias ou 
outras estratégias de fiscalização. 

� Deve ser utilizado estrategicamente os postos de ICMS do RS e SC, para 
estabelecimento de barreiras. 

� Deve ser gestionada junto as Secretarias Estaduais da fazenda do RS e 
SC parceria para desenvolver atividades em conjunto de fiscalização 
(barreiras, etc). 

56.6 Fortalecer a fiscalização com veículos nas porções sul 
(planalto/encosta/planície do cânion Faxinalzinho) e norte (planície/encosta 
do cânion Churriado ao Macuco e planalto do cânion Fortaleza ao Macuco). 

� Esta estratégia servirá para fortalecer a fiscalização em áreas de interesse 
para conservação e com grande suscetibilidade ambiental, fruto de 
ameaças de origem antrópica. 

56.7 Realizar a fiscalização e monitoramento do cânion Faxinalzinho (Figura 4.7-
2), prevendo ações integradas entre o PIC Mampituba e a Guarita 
Faxinalzinho. 

� Esta estratégia deverá realizar vigilância periódica nas entradas do cânion 
pelo planalto e encosta. 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

100
� A trilha de descida do cânion Faxinalzinho (Figura 4.7-2) deverá ser 

percorrida periodicamente. 

� As atividades deverão se concentrar nos períodos de maior incidência de 
caça (outono e inverno). 

56.8 Planejar e implantar o sistema de fiscalização dos setores de uso público, 
priorizando áreas com maior fluxo de visitantes e com maior vulnerabilidade 
ambiental. ( AEI Itaimbézinho, Morro agudo, Borda dos Cânions e Fortaleza)  

� As trilhas auto-guiadas serão fiscalizadas e monitoradas pelos funcionários 
dos Parques. 

� Nas trilhas guiadas a fiscalização e o monitoramento serão realizados 
pelos funcionários dos Parques, com apoio dos condutores (guias). 

� Esta estratégia deverá seguir proposta espacializada na figura 4.7-2 
abrangendo as áreas a partir dos PIC´s e outros postos de apoio das 
Unidades. 

� Na AEI Borda dos Cânions, a qual não possui PIC ou postos de apoio 
adjacentes, deverão ser previstas ações conjuntas entre os PIC´s Morro 
Agudo e Fortaleza (este será substituído pelo PIC Fazenda Fortaleza), 
utilizando a Estrada de Serviços do Malacara.  

56.9 Utilizar as torres de observação de incêndio para as atividades de fiscalização 

� Nas áreas onde ocorrem atividades de uso público situados entre e/ou 
adjacente às torres de observação de incêndios, já implantadas ou com 
implantação prevista pelo presente Plano, deverão ser previstas ações 
periódicas de fiscalização e monitoramento com binóculos, utilizando estas 
torres como base de observação.  

 

57. Elaborar e implantar o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do 
PNAS e PNSG.(Figura 4.7-4) 

57.1 Elaborar um Banco de Dados histórico-estatístico sobre a incidência de 
incêndios nos Parques e seu entorno, que contemple: datas das ocorrências; 
áreas afetadas; tipo de formação vegetal; topográfica; causas; tipologias de 
incêndio; modo de detecção, combate e extinção empregados; efetivo e 
aparato utilizados; condições climáticas diárias (nebulosidade, precipitação, 
umidade relativa do ar, pressão, entre outras).  

� Este Banco de Dados fará parte do Banco de Dados dos Parques (AGGI 
57). 

� A coleta de dados climáticos deverá ser diária. 

� Todas as informações do Relatório de Ocorrência de Incêndios (ROI) 
deverão ser incluídos no banco de dados. 

� A alimentação de dados deverá ser periódica. 

58 Definir um encarregado, sob a coordenação geral do Chefe das UC, para 
implantar o Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais nos Parques 
do quadro de funcionários do IBAMA (setor técnico). 

58.1 Elaborar um programa de educação que contemple as peculiaridades 
econômicas, sociais e culturais das comunidades de entorno e dos visitantes, 
como também as particularidades das legislações estaduais e municipais, 
uma vez que os Parques apresentam pelo menos duas áreas de influência 
cultural bastante diversas, a do planalto das encostas e planície, que 
correspondem, respectivamente, aos Estados do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina, e possuem legislações distintas quanto ao uso do fogo.  
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� O programa de educação ambiental voltado para a prevenção de incêndios 

florestais deverá apresentar duas linhas: uma direcionada aos visitantes dos 
Parques e outra às comunidades do entorno. 

� Material didático deverá ser elaborado para este fim. 

� As comunidades do entorno deverão ser visitadas semestralmente, antes e 
após a época de maior risco a incêndios, objetivando a aplicação do 
programa de educação ambiental voltado para a prevenção de incêndios 
florestais. 

� Estas atividades deverão estar integradas no programa de educação 
ambiental .  

58.2 Realizar estudo de viabilidade de abertura de vias de acesso a áreas e 
isoladas dos Parques para otimizar o combate a incêndios (Figura 4.7-4) 

� No caso de abertura de vias de acesso, estas deverão ser planejadas para 
servirem de barreiras (aceiros) permanentes contra o avanço do fogo. 

� A definição da necessidade e viabilidade de abertura de vias de acesso será 
pautada sobre a base de estudo do mapa de vegetação e uso do solo e seu 
relatório analítico, do mapa de recursos hídricos e seu relatório analítico e 
da base cartográfica, partes integrantes dos estudos do diagnóstico dos 
Parques e análise em campo. 
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Figura 4.7-2 - Estratégias de Fiscalização 
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Figura 4.7-3 Corredores Ecológicos 
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� Para a definição do traçado das vias a serem criadas deverão ser consideradas: a 
integração com a estratégia de monitoramento e fiscalização; e a significância 
ambiental da área e sua suscetibilidade. 

� As vias deverão ser utilizadas apenas para o combate a incêndios, 
fiscalização, monitoramento, e pesquisa. 

58.3 Levantar os mananciais (além dos já identificados na (Figura 4.7-4) que 
apresentem potencial para abastecimento de viaturas e mesmo de 
aeronaves. 

� Para o levantamento dos mananciais dos Parques e do entorno deverão ser 
consideradas a perenidade, a acessibilidade e a capacidade de 
abastecimento dos mesmos. 

� Para os mananciais presentes no entorno deve-se firmar com os 
proprietários, quando for o caso, um termo de cooperação. 

58.4 Complementar o mapa (Figura 4.7-4) contendo os mananciais e a 
capacidade específica de cada um, a acessibilidade (rotas), nome dos 
proprietários (quando localizados no entorno), a posição das torres de 
observação, as infra estruturas e equipamentos existentes nos Parques. 

58.5 Levantar os acessos (além dos já identificados na (Figura 4.7-4) a serem 
utilizados como rotas nos Parques e no entorno. 

� Os acessos deverão ser classificados quanto ao tipo de viatura. Estes 
suportam: Nível 1 - Todos os tipos de veículos; Nível 2 - Apenas veículos 
tracionados; e Nível 3 - não possibilitam o tráfego de veículos. 

� Quando os acessos no entorno forem em áreas de terceiros, deve-se firmar 
com os proprietários, quando for o caso, um termo de cooperação. 

� As informações deverão ser adicionadas ao mapa (Figura 4.7-4). 

58.6 Implantar 03 (três) torres de vigilância e observação, com pequena infra-
estrutura de apoio no PNSG (Figura 4.7-4). 

� A localização para a implantação das torres deverá levar em conta a 
intercessão da distância de visada (aproximadamente um raio de 6 km) para 
uma torre de 10m, a presença de uso público na área, a elevação da área 
para garantir uma boa visibilidade, a proximidade com outras estruturas, a 
extensão de campos naturais e a conectividade destes com áreas externas 
às unidades e as condições de acesso. A Figura 4.7-4 sugere o 
posicionamento das torres a serem instaladas no PNSG. 

� A infra-estrutura de apoio é composta de um sanitário ecológico que será 
utilizado durante o período de maior ocorrência de incêndios (entre os dias 
15 de junho ao dia 15 de outubro). 

� As torres devem ter a plataforma de observação com dimensões de no 
máximo 2x2m (4m2). 

� Entre o período de 15 de Julho a 15 de Outubro ,à partir do grau de 
periculosidade médio indicado pelo índice de Monte Alegre, todas as torres 
deverão entrar em atividade. 

� Nestas condições as torres devem operar com fiscalização em turno 
completo (24h). 

� Os operadores das torres deverão ser devidamente treinados para o serviço 
e , se possível, com bom conhecimento da região. 

� Os operadores das torres deverão ser do quadro de brigadistas treinados 
pelo PREVFOGO que atendem aos Parques. 
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� As torres devem estar equipadas com sistema de rádio comunicação e com 

goniômetros (geralmente fornecido pelo fabricante das torres). 

� Os goniômetros (medidor de ângulos horizontais) serão instalados nas 
torres com o zero voltado para o norte magnético. 

� Deverão ser instalados pára-raios nas torres novas (geralmente fornecido 
pelo fabricante das torres). 

� Deverão ser feitas verificações e manutenção periódicas dos para raios 
(anual). 

58.7  Realizar estimativa de risco de incêndio, baseada na fórmula de Monte 
Alegre, que irá determinar a necessidade de prontidão e alerta tanto para o 
pessoal do Parque quanto, e principalmente, para os visitantes e 
proprietários de áreas do entorno, tendo em vista a inserção dessas 
pessoas no programa de proteção. 

� Para tal estimativa a fórmula utilizada para cálculo do índice de perigo diário 
de incêndio, é a seguinte: 

       n 

FMA = 100  ∑   (100/H) 

    i=1 

Na Fórmula de Monte Alegre (FMA), H = a umidade relativa do ar em 
porcentagem medida diariamente; n = o número de dias sem chuva . 

Obtido o índice com a equação, classifica-se no quadro abaixo para verificar 
o grau de risco 

Quadro 4.7-3: Graus de Risco 

VALOR DO ÍNDICE GRAU DE RISCO 

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 dados meteorológicos deverão ser coletados diariamente as 13:00h. 

 

58.8 Implantar relógios de risco de incêndio. 

� Os relógios serão instalados nas portarias, no Centro de Visitante, nos 
Centros de Apoio, nos PICs e nos principais acessos aos Parques (Figura 
4.7-4). 

� Os relógios serão ajustados diariamente. 

� Os relógios devem sofrer manutenção periódica. 

� Deverá ser designado um funcionário do quadro técnico, que ficará 
encarregado de compilar os dados climáticos e definir o risco de incêndio 
diariamente, além da execução das outras ações necessárias para a 
implantação e gestão do plano de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais. 
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58.9 Implantar bases de apoio  nos Parques. 

� As bases de apoio e as operações serão coordenadas pelo do sistema , 
que estará lotado no PIC Morro Agudo. 

� Deverão ser implantadas duas bases de apoio, uma no PIC Morro Agudo 
no PNAS e outra no PIC Fortaleza no PNSA. 

� Na base de apoio, no Fortaleza ,deverá ser designada uma pessoa para a 
interlocução entre a coordenação ,as torres e as equipes de brigadistas. 

� As centrais deverão receber as informações das torres e de denúncias 
(através da linha disponibilizada para a população) e coordenarem as 
ações de mobilização para o combate a incêndios. 

� Deverão ser implantados nas duas centrais de comunicação, mapas na 
escala de 1:50.000, contendo as informações já mencionadas acrescidas 
de rosas dos ventos centradas nas localizações das torres. Estes mapas 
deverão ser fixados sobre uma chapa metálica. Nos pontos de localização 
das torres sairá um cordão com pequena peça imantada na extremidade 
para se tirar as coordenadas correspondentes às direções das fumaças. 

� As bases de apoio deverão orientar as equipes de brigadistas quanto ao 
local e equipamentos a serem utilizados no combate a incêndios. 

� O detalhamento das bases de apoio estarão descritos nos AEI Morro 
Agudo e Fortaleza. 

� Determinar no quadro técnico um encarregado para implementar o 
sistema sob a coordenação do chefe dos Parques. 

� Será de responsabilidade do coordenador o preenchimento do relatório de 
ocorrência de incêndios. 

58.10 Formalizar termo de cooperação para prevenção e combate a incêndios 
com o Corpo de Bombeiros dos estados do RS e SC, a CPPA, a Brigada de 
Proteção Ambiental, Prefeituras dos municípios do entorno, empresas e 
instituições da sociedade civil organizada. 

� Deverão ser levantadas as informações sobre equipamentos e pessoal 
disponíveis em cada instituição. 

58.11 Elaborar conjuntamente com parcerias um Plano de Chamada para 
situações em que as ocorrências superem o poder operacional do efetivo 
dos Parques, a fim de institucionalizar e consolidar a cultura de cooperação 
técnica e operacional.  

� O Plano de Chamada deverá apresentar escalonamento baseado na 
dimensão da ocorrência, proximidade da instituição parceira da ocorrência.  

58.12 Formar grupos de brigadistas voluntários através de cursos periódicos 
aplicados pelo PREVFOGO, a fim de proporcionar o duplo benefício de 
aumentar o contingente destes e, ao mesmo tempo, formar multiplicadores 
na área de proteção contra incêndios. 

� Os grupos de brigadistas voluntários deverão ser criados nos municípios de 
Cambará do Sul e Praia Grande. 

58.13 Treinar através do PREVFOGO 35 brigadistas no mês de maio para 
atenderem aos Parques, mantendo-os principalmente entre os dias 15 de 
junho ao dia 15 de outubro. 

58.14 Formar e equipar as equipes de brigadistas 
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� As equipes de brigadistas deverão ser distribuídas entre o PNSG 

(temporariamente no PIC Fortaleza e posteriormente na Fazenda Fortaleza) 
e no PNAS (nas instalações do Morro Agudo). 

� Deverão ser montadas equipes de 07 brigadistas com escala e 
remanejamento adaptados às demandas geradas pelo “risco de incêndio”, 
baseadas na fórmula de Monte Alegre, que irá determinar a necessidade de 
prontidão e alerta.  

� As equipes de brigadistas serão coordenadas através das bases de apoio. 

� As equipes de brigadistas deverão estar equipadas e serem responsáveis 
pelo equipamento individual de segurança e combate a incêndios: 

 

Quadro 4.7-4: Equipamento individual de segurança 
EQUIPAMENTO 

Facão 
Cantil 
Capacete 
Óculos 
Máscara c/fltro 
Máscara simples 
Botas 
Gandolas 
Meias 
Cinto 
Calças 
Camisas 
Camisetas 
Mochilas 
Luvas 
Lanternas 

� As equipes serão sempre coordenadas por um chefe em campo, que além 
de combater o incêndio será responsável pelo equipamento de combate e 
logística: 

 

Quadro 4.7-5: Equipamento de combate e logística 
EQUIPAMENTO 

Bomba Costal rígida 
Bomba Costal flexível 

Abafadores 
Foice 

Machado 
Pá de corte 

Enxada 
Rádio Portátil 

Pinga fogo 
Binóculos 

Garrafa térmica 3 litro 
GPS 

 

58.15 Adquirir os equipamentos sugeridos no quadro 4.7-6, após realização de 
novo inventário dos equipamentos existentes nos Parques. 
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� Os equipamentos adquiridos poderão ser utilizados para cobrir as 

necessidades dos programas de monitoramento e fiscalização fora do 
período de maior incidência de incêndios (15 de junho ao dia 15 de 
outubro).  

� Após a formação dos brigadistas voluntários deverão ser adquiridos 
equipamentos complementares para suprir as necessidades destes. 

� O qaudro abaixo apresenta os equipamentos para prevenção e combate a 
incêndios existentes e necessários. 

 
Quadro 4.7-6: equipamentos para prevenção e combate a incêndios 
existentes e necessários 

QUANTIDADE 
EQUIPAMENTOS Existente Necessário 

Trator 4 x 4 01 01 
Grade aradora 01 01 
Concha 01 01 
Lâmina 01 01 
Pick – up 4 x 4, cab., c/rádio de 
comunicação e autotraque 

01 03 

Carro Pipa rebocável 01 02 
Motor bomba Sthil 01 02 
Bomba Costal rígida 05 15 
Bomba Costal flexível 06 00 
Gerador 2,5 kwa 01 02 
Abafadores 21 40 
Foice 03 15 
Machado 05 12 
Pá de Corte 04 17 
Enxada 06 17 
Torre de Observação 03 06 
Goniômetro 00 06 
Rádio Portátil 02 08 
Rádio Fixo 00 01 
Facão 08 36 
Cantil 30 40 
Capacete 19 35 
Óculos 30 35 
Máscara c/fltro 02 10 
Máscara simples 00 35 
Botas 21 35 
Meias 00 02 
Cinto 21 35 
Calças 15 35 
Camisas 10 75 
Camisetas 00 75 
Gandolas 06 35 
Pinga fogo 00 02 
Mochilas 00 35 
Binóculos 02 06 
Luvas 15 35 
Garafa térmica 3 litro 00 10 
Lanternas 16 35 
GPS 00 02 
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58.16. Implantar no PNSG (temporariamente no PIC Fortaleza e posteriormente na 
Fazenda Fortaleza) e PNAS (no Morro Agudo) infra-estrutura para 
acomodação dos equipamentos e equipes durante o período de maior 
possibilidade de ocorrência de fogo (15 de junho ao dia 15 de outubro). 

� O detalhamento das infra-estruturas estão nas AEI Morro Agudo e 
Fortaleza 

58.17 . Disponibilizar e divulgar a linha telefônica  para comunicação, dúvidas e 
denúncias nas áreas de entorno, a fim de inserir a comunidade no processo 
de proteção, e, também, de educação contra incêndios florestais, conforme 
a AGGE 34. 

58.18 . Incorporar todas as informações e ações propostas em um documento 
denominado Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do 
PNAS e PNSG. 

59. Realizar avaliação de impactos ambientais e paisagísticos dos projetos para 
construção de estruturas físicas no interior das Unidades, incluindo aquelas 
previstas no item AEI. 

� A DIREC definirá o nível de profundidade da avaliação dos impactos que 
deve ser proporcional a magnitude da intervenção, a intensidade do seu 
futuro uso e a suscetibilidade do ambiente em que as estruturas físicas serão 
implantadas.  

60 Capacitar os servidores, funcionários conveniados e condutores para prestar 
atendimento de primeiros socorros aos visitantes e pesquisadores  

60.1 Elaborar guia de procedimentos contendo informações necessárias para a 
segurança dos visitantes, pesquisadores e funcionários. 

60.2 Organizar cursos de treinamento sobre primeiros socorros, periodicamente. 

� Os custos para a capacitação de concessionários e terceirizados devem ficar 
a cargo dos mesmos, conforme contratos de Concessão e Terceirização. 

60.3 Viabilizar a aquisição de material necessário para atendimento de primeiros 
socorros. 

61. Promover, através de parcerias, a formação e capacitação de um Corpo 
Voluntário de Resgate - CVR - para atender às necessidades das Unidades. 

61.1 Incentivar e promover, através de parcerias, a realização de treinamentos 
periódicos, a aquisição e adequação de equipamentos (macas e cabos) 
para resgate aéreo, bem como a formação de equipe para tais 
procedimentos. 

61.2 Incentivar e promover, através de parcerias, a realização de treinamentos 
periódicos, aquisição e adequação de equipamentos para resgate vertical, 
bem como a formação de equipe voluntária organizada e capacitada para 
tais procedimentos. 

61.3 Realizar parcerias para cooperação técnica para controle, fiscalização e 
monitoramento das práticas de esportes de aventura. 

� Propõe-se que seja incorporado ao valor do ingresso das atividades 
voltadas aos esportes de aventura, um percentual para cobrir despesas de 
manutenção, preferencialmente de trilhas, vias e acessos, aquisição de 
equipamentos de emergência médica e resgate.  

62. Elaborar sistema de informação para acompanhamento e divulgação das 
condições meteorológicas nas Unidades e cabeceiras dos rios. 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

110
� Este sistema deverá subsidiar o manejo das trilhas no interior dos cânions e 

a prevenção e controle de incêndios. 

� Especial atenção deverá ser dada com relação a: 

- Períodos com maior média mensal de precipitação de chuvas, 
compreendendo a segunda quinzena de agosto à primeira quinzena de 
outubro, e dezembro a fevereiro. 

- Períodos de maior incidência de nevoeiro, compreendendo principalmente 
os meses de abril a agosto. 

63. Fechar temporariamente qualquer atrativo das Unidades quando existir indícios 
de risco eminente ao visitante ou aos Parques ocasionado por condições 
climáticas ou outras causas naturais e/ou antrópicas. 

� Em relação às condições climáticas, especial atuação deverá ser 
considerada no que se refere a: 

- Precipitação de chuva nas Unidades e nas cabeceiras dos rios baseada 
nas previsões meteorológicas e no índice acumulado nos períodos 
anteriores. 

- Incidência de nevoeiros baseada tanto nas médias mensais já 
estabelecidas quanto na previsão meteorológica. 

64. Criar um sistema de segurança e monitoramento de descidas aos cânions e em 
trilhas de longa duração. 

� O sistema definirá pontos de controle no início e final dos roteiros. 

� Este sistema deve prever contato com proprietários de terras adjacentes 
aos atrativos para visando sua incorporação ao mesmo. 

� O sistema deve levar em conta a capacidade de carga e o tempo 
necessário para o desenvolvimento da atividade determinados por estudos 
específicos (serão utilizados inicialmente o tempo de realização e a 
capacidade suporte definidos no item AEI).  

� O sistema deve compor uma relação contínua e amistoso com atores 
sociais do entorno estimulando-os a oferecerem pequenos serviços de apoio 
as atividades de uso público (alternativas de incremento de renda). 

65. Rever os projetos existentes para instalação de lixeiras e implantar sistema 
eficiente de coleta de lixo nas Unidades.  

� Deverá ser prevista a implantação de lixeiras que evitem o acesso de 

animais silvestres nas áreas indicadas nas AEI. 

� As lixeiras deverão ser colocadas no início e/ou fim das trilhas. 

� As lixeiras deverão ser apropriadas para a coleta seletiva. 

� Deverão ser fornecidos sacos de lixo para os visitantes que utilizarem 
as trilhas longas (da Travessia da Borda, do Malacara, travessia do 
Fortaleza) e praticarem o canionismo. 

� O sistema de coleta de lixo deverá considerar: a quantidade de 
visitantes e a freqüência das atividades (p.ex. canionismo no Malacara em 
comparação com a Trilha do Cotovelo). 

� A destinação do lixo nos municípios do entorno deverá ser conforme 
AGGE 2.  
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Figura 4.7-4: Estratégia de Prevenção e Combate à Incêndios Florestais 
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• Manejo  

66. Elaborar e implantar programa de controle e manejo de espécies animais e 
vegetais exóticas nos Parques.  

� A implantação do programa de controle e manejo de espécies exóticas 
estará condicionada às áreas cuja situação fundiária tenha sido resolvida 
plenamente, e naquelas em regularização nos imóveis rurais com provas de 
titulação por registro.  

� Nas demais áreas, a administração dos Parques deverá fazer gestão junto 
aos proprietários no sentido de orientar os procedimentos e condicionantes 
para executar a erradicação dos plantios ocorrentes de exóticas, bem como 
coibir o cultivo de espécies exóticas consideradas invasoras, promovendo o 
controle da contaminação dos plantios estabelecidos em áreas dos 
Parques. 

� Deverá se buscar, através de troca de experiências com outras UC 
nacionais e internacionais,ONGs e instituições de pesquisa soluções para a 
erradicação de espécies exóticas.  

66.1 Criar um sistema de controle e monitoramento de contaminação por 
espécies exóticas. 

� O mapa de vegetação e uso do solo deverá ser detalhado , considerando as 
áreas que apresentam contaminação biológica ou risco. Este sistema deve 
prever a avaliação semestral às áreas identificadas como áreas 
contaminadas ou de risco. 

� As estratégias estabelecidas deverão estar integradas ao sistema de 
proteção, utilizando os fiscais para a identificação e monitoramento de focos 
de espécies exóticas. 

� As vistorias deverão ser realizadas por técnicos capacitados para 
identificação das espécies exóticas. 

� As informações deverão ser georreferenciais. 

� Os dados obtidos deverão alimentar o Banco de Dados das Unidades - SIG 
(AGGI 57). 

66.2 Eradicar os focos populacionais de tojo Ulex europaeus no interior dos 
Parques nos pontos identificados pelo diagnóstico da AER ou outros 
estudos. 

� Deverão ser usadas as técnicas existentes que apresentem comprovada 
eficiência frente à extrema agressividade de dispersão e resistência da 
espécie (p. ex. extração com raiz e queima).  

� O material extraído deverá ser incinerado adequadamente fora dos limites 
dos Parques.  

66.3   Erradicar as espécies arbóreas exóticas invasoras identificadas no interior 
dos Parques (uva-do-japão Hovenia dulcis, nêspera Eryobotrya japonica, 
eucalipto Eucalyptus spp, cinamomo Melia azedarach e Pinnus spp) através 
de corte simples do fuste ou extração com raiz quando se tratar de 
plântulas.  

� As áreas aonde forem efetuados cortes ou extração deverão ser 
monitoradas semestralmente para averiguar o processo de regeneração. 

� No caso, de Eucalyptus spp, deve ser efetuado o controle da rebrota. 

� O material resultante de corte e/ou extração deve ser retirado para fora dos 
limites dos Parques. 
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66.4 Erradicar as espécies herbáceas exóticas invasoras identificadas no interior 

dos Parques (lírio-do-brejo Hedychium coronarium e maria-sem-vergonha 
Impatiens balsamina) através de remoção total da cobertura vegetal 
formada pelos indivíduos destas espécies, incluindo raízes e rizomas.  

� Os locais onde for efetuada a erradicação deverão ser monitorados 
semestralmente para acompanhar o processo de regeneração. 

66.5 Adotar os seguintes procedimentos para as intervenções de qualquer 
gênero sobre as espécies Pinus sp., Eucalyptus sp. e/ ou demais exóticas 
comerciais, no interior dos Parques, em áreas de propriedades com 
situação fundiária definida ou a ser regularizada. 

� As operações de retirada de espécies florestais (árvores e demais 
espécimes vegetais de porte), quando do abate e remoção do material 
lenhoso, não poderão causar intervenções nos banhados, turfeiras, cursos 
d'água e /ou florestas nativas em qualquer estágio vegetativo, somente 
sendo permitidas em caso de total impossibilidade de direcionamento dos 
troncos e de acesso e manuseio dos maquinários. 

� Nas áreas não regularizadas deverão ser obtidas as autorizações de corte 
junto ao IBAMA. 

� Todo o lixo, peças de maquinaria, pneus, recipientes plásticos, etc, ou seja, 
todos e quaisquer resíduos, recicláveis ou não, deverão ser removidos da 
área, assim como restos de óleos lubrificantes e derivados. 

� Os resíduos sólidos deverão ser adequadamente depositados nos locais 
estabelecidos pelas prefeituras dos municípios do entorno.  

� Os cursos de água que cortam os caminhos e vias de acessos aos 
florestamentos a serem explorados terão cuidados especiais, não podendo 
ser desviados artificialmente do leito original nem aterrados para elevação 
do nível da estrada, de modo a causar o constrangimento do livre fluxo das 
águas. 

� Nos acessos que atravessem segmentos de drenagem natural, deverão ser 
implantados sistemas de drenagem que garantam o fluxo hídrico e 
permitam a  passagem do maquinário.  

� Os cascalhos e demais materiais granulares de empréstimo para uso ao 
melhoramento e reforço dos leitos das estradas e caminhos não 
pavimentados de acesso aos florestamentos, deverão ser extraídos em 
áreas fora dos parques, em jazidas devidamente licenciadas pelo órgão 
ambiental. 

� As estradas e acessos feitos para a exploração destas áreas florestadas 
devem ser recuperadas considerando-se principalmente a recomposição do 
ambiente. 

� Sob nenhuma hipótese será admitida a utilização de fogo para a limpeza 
dos resíduos florestais oriundos desta exploração ou de anteriores. 

� Os resíduos florestais oriundos do pós-corte dos plantios de exóticas, 
autorizados para exploração florestal, poderão ser removidos das áreas 
mediante prévia análise do IBAMA, caso a caso, considerando os impactos 
suplementares, decorrida as intervenções comerciais diretas, e 
considerando a topografia, perdas de sedimentos por erosão, fuga de 
macronutrientes pela retirada das copas, galhos e ramos, e a 
vulnerabilidade dos sítios biológicos. 

� A exploração destes florestamentos deverá ser acompanhada e vistoriada 
por técnico capacitado das Unidades ou do IBAMA, o qual fará as 
recomendações para a condução dessa atividade. 
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66.6 Erradicar javalis, porcos asselvajados e outros animais domésticos e exóticos 

do interior do PNAS e do PNSG.  

� Todo o gado e outras espécies domésticas presentes nos Parques deverão 
ser retirados após a regularização fundiária. 

� O gado deverá ser mantido fora das áreas dos Parques, que estão sobre 
domínio do IBAMA, através de utilização de cercas. 

� As cercas deverão ser conferidas periodicamente. 

� Deverão ser levantadas e mapeadas as ocorrências de fauna exótica nos 
Parques e as ocorrências de javalis e porcos asselvajados no entorno das 
Unidades. 

� O levantamento deverá registrar a presença de fauna exótica (observação 
direta ou presença de vestígios); ataques a plantações, criações ou 
pessoas; abates; capturas; etc. 

� Deverá ser feita comunicação com os proprietários do entorno e das 
propriedades ainda sem solução fundiária nos Parques, objetivando montar 
uma rede de informações sobre a fauna exótica (principalmente quanto aos 
javalis e porcos asselvajados). 

� Deverá ser divulgado o número telefônico,já mencionado nos programas de 
fiscalização e combate a incêndios para a comunidade do entorno, 
objetivando registrar as ocorrências.  

� Todas as informações deverão ser incorporadas ao Banco de Dados das 
Unidades (AGGI 57). 

� Deverá ser elaborada estratégia de captura e/ou abate de javalis e porcos 
asselvajados. 

� A estratégia de captura e/ou abate deverá considerar a utilização de 
caçadores (cadastrados e autorizados pelo IBAMA), armadilhas e cevas 
(com alimento ou fêmeas no período de cio). 

� Os javalis e porcos asselvajados capturados deverão ser abatidos e 
descartados para a alimentação (as carcaças deverão ser enterradas). 

� Deverá ser monitorada a ocorrência de espécies exóticas nos Parques. 

 

f) Pesquisa e monitoramento  

• Pesquisa 

67 Criar e divulgar uma política de incentivos/atração para desenvolvimento de 
pesquisas científicas prioritárias nos Parques, em consonância com a missão e 
visão definidas no presente Plano, envolvendo o fornecimento de: Infra-estrutura, 
apoio logístico, integração de dados, etc. 

67.1 Implantar bianualmente um seminário de pesquisadores para analisar os 
resultados e definir as prioridades para as pesquisas. 

� A definição de pesquisas prioritárias às Unidades deverá contar com a 
participação de pesquisadores com experiência na área dos Parques e 
entorno e especialistas convidados. Nesta definição deverão ser 
considerados os aspectos científicos, mas também e, fundamentalmente, os 
de ordem prática e objetiva para a geração de subsídio à gestão das UC.  

68. Assegurar parceria com os pesquisadores que desenvolverem pesquisas na área 
dos Parques para envolvimento em atividades e disponibilização de informações 
para programas de: divulgação científica (palestras, conteúdo para mídia de 
divulgação científica, etc); monitoramento (desenvolvimento de metodologias, 
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fornecimento de dados, etc) e educação ambiental (palestras, cursos, material 
impresso, etc). 

� Deve-se buscar promover, no início e no fim de cada pesquisa, juntamente 
com a instituição e/ou o pesquisador responsável, palestra de 
esclarecimentos sobre os objetivos, a importância e os resultados da 
pesquisa, dirigida à equipe dos Parques, fiscais e comunidades do entorno. 

� Os pesquisadores e/ou instituições deverão disponibilizar cópia dos 
relatórios parciais e finais das pesquisas desenvolvidas para arquivamento 
nos Parques. 

� Os pesquisadores e/ou instituições deverão disponibilizar resumo executivo 
da pesquisa, em linguagem jornalística, para ser utilizado em programas de 
divulgação e de educação e informação ambiental para visitantes e 
comunidades do entorno. 

69 Incentivar a realização de estudos e pesquisas prioritárias de levantamento e de 
ecologia das espécies da flora dos Parques. 

� Estes estudos devem estar em consonância com a missão e visão definidas 
no presente Plano, e devem priorizar as espécies raras, endêmicas, 
ameaçadas ou espécies-chave ou estar de acordo com as sugestões de 
pesquisa elencadas pelos pesquisadores da Avaliação Ecológica Rápida 
(em anexo). 

69.1 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional dos 
Campos Secos e Campos Rupestres no interior dos Parques e no entorno 
imediato,dando atenção às espécies endêmicas existentes e priorizando as 
regiões do Planalto. 

69.2 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional em 
Campos Turfosos dentro dos Parques, por serem áreas de grande 
singularidade, de saturação hídrica e alta acidez (focar as pesquisas 
principalmente na área do Banhado Grande). 

69.3 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional da 
Vegetação Rupícola no interior dos Parques, por ser uma área de grande 
singularidade e ter espécies endêmicas em seu interior adaptadas às 
condições edáficas.  

69.4 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional nas 
formações florestais da Floresta Ombrófila Mista e Floresta Nebular no 
interior dos Parques e entorno imediato, por terem grande número de 
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. 

69.5 Realizar estudos sobre a composição florística e a estrutura vegetacional das 
formações florestais da Floresta Ombrófila Densa no interior dos Parques e 
entorno imediato, por serem ambientes de alta riqueza e diversidade 
florística, com grande número de espécies de fauna, nas áreas de altitudes 
entre 400 e 500 m.  

70. Realizar estudos que visem a dinâmica populacional e a identificação espacial 
das principais populações de Pinus spp., tojo Ulex europaeus, uva-do-japão 
Hovenia dulcis e outras possíveis espécies vegetais exóticas com potencial 
invasor, para controle da contaminação biológica, nas áreas campestres.  

71. Incentivar a realização de estudos e pesquisas prioritárias de levantamento e de 
ecologia das espécies da fauna dos Parques. 
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� Estes estudos devem estar em consonância com a missão e a visão 

definidas no presente Plano, priorizar as espécies raras, endêmicas, 
ameaçadas ou espécies-chave e, ainda, estar de acordo com as sugestões 
de pesquisa elencadas pelos pesquisadores da Avaliação Ecológica Rápida 
(em anexo). 

71.1 Realizar análise ecológica das espécies de anfíbios e determinação dos seus 
padrões de distribuição considerando: 1) a determinação da composição da 
fauna no Parque e seu entorno; (2) a distribuição de cada espécie; (3) os 
períodos do ano em que estão em atividade; e (4) as espécies de alta 
relevância ecológica (raras e ou ameaçadas). 

71.2 Levantar a composição e determinação dos sítios de ocupação das espécies 
de anfíbios anuros no Banhado Grande considerando: (1) a composição 
desta fauna; (2) os padrões de distribuição de cada espécie; (3) os 
parâmetros físicos e químicos do ar e da água;(4) o Estudo de 
Microambientes; e (5) os padrões climáticos e padrões de atividade. 

71.3 Avaliar a integridade dos ambientes aquáticos com base nas espécies de 
anfíbios com potencial bioindicador considerando: (1) a identificação dos 
principais ambientes aquáticos; (2) o levantamento da anurofauna de alta 
relevância ecológica (raras, vulneráveis e/ou ameaçadas);(3) a correlação 
entre as espécies e as formações vegetais locais; e (4) os impactos 
ambientais. 

71.4 Realizar o levantamento completo da avifauna terrestre e aquática do 
Parques, considerando no mínimo dois ciclos sazonais completos (período de 
2 anos). 

71.5 Proceder ao estudo da comunidade de aves de ambientes de campo seco e 
de campo turfoso situados no Planalto dos Campos Gerais, notadamente na 
região do Banhado Grande.  

71.6 Proceder ao estudo da biologia básica (alimentação, ambientes de 
ocorrência, locais de abrigo, interrelações com animais e plantas e 
comportamento reprodutivo) de espécies ameaçadas de extinção, migratórias 
e endêmicas que ocorrem nos Parques, tais como o papagaio-charão 
Amazona pretrei, o papagaio-do-peito-roxo Amazona vinacea, o pássaro-
preto-de-veste-amarela Xanthopsar flavus, o pedreiro Cinclodes pabsti e o 
macuquinho-da-várzea Scytalopus iraiensis. 

71.7 Determinar o status local das espécies raras e ameaçadas de extinção que 
ocorrem nos Parques. 

71.8 Levantar e determinar a abundância de mamíferos ameaçados na área dos 
Parques e entorno considerando: (1) a identificação de seus locais de 
ocorrência; e (2) a quantificação e monitoramento da abundância e tendência 
populacional, por possuir baixa densidade, do Puma, do Lobo-Guará, do 
Veado–Campeiro, da Paca e do Veado-Bororó, no interior dos Parques e 
entorno. 

71.9 Mapear as áreas de ocorrência do lobo-guará para repovoamento dos 
Parques considerando: (1) áreas com relitos de lobo-guará no entorno; e (2) 
conectividade com outras áreas dos Parques. 

72 Desenvolver pesquisas nas áreas de geologia, geomorfologia e pedologia. 
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72.1 Pesquisar e mapear as áreas sujeitas a desmoronamento e/ou 

deslizamento. 

72.2 Pesquisar e mapear o solo dos Parques considerando: composição; 
profundidade; permeabilidade; riqueza em matéria orgânica (realizar 
comparação entre campos manejados com fogo e aqueles onde não é mais 
realizada esta prática); etc. 

72.3 Pesquisar a relação e distribuição da pedologia com as formações de 
campos e turfeiras nas áreas dos Parques. 

72.4 Pesquisar o processo evolutivo dos cânions, voltado para o planejamento 
em longo prazo (20, 30, 50 anos) dos Parques. 

73. Desenvolver pesquisas em hidrografia e hidrologia. 

73.1 Desenvolver pesquisas hidrográficas nas micro-bacias dos rios Camisas e 
Camarinhas nas áreas dos Parques e entorno próximo. 

73.2 Desenvolver pesquisas sobre o sistema de drenagem e realimentação de 
lençóis freáticos (concentrar foco nas áreas de turfeiras). 

73.3 Desenvolver pesquisas de qualidade de água nas micro-bacias dos rios 
Camisas e Camarinhas na área dos Parques e entorno próximo. 

73.4 Desenvolver pesquisa de qualidade de águas superficiais e lençóis freáticos 
junto ao Centro de Visitantes, Centro de Apoio, PICs, Portarias e 
estacionamentos. 

� Deverão ser considerados como os principais indicadores de poluição a 
serem pesquisados, aqueles relacionados com: atividades antrópicas e 
animais (coliformes fecais, nitratos, nitritos, amônia,etc); agricultura 
(presença de agrotóxicos) e máquinas e equipamentos (graxas e óleos). 

74. Desenvolver pesquisas experimentais sobre o comportamento do fogo nos 
campos naturais do planalto em áreas fora das Unidades. 

� Deverão ser firmados termos de cooperação com proprietários de campos 
para o desenvolvimento das pesquisas. 

� As pesquisas deverão ser autorizadas pelo IBAMA, SEMA e FEPAM. 

� Os experimentos deverão ser acompanhados pelos brigadistas dos 
Parques. 

� Os experimentos deverão ocorrer entre 15 de junho e 15 de outubro. 

� Deverão ser tomados cuidados preventivos contra incêndios antes dos 
experimentos. 

� As pesquisas deverão observar: o comportamento do fogo em áreas 
manejadas periodicamente e em áreas onde esta prática não ocorre há 
anos; a quantidade de biomassa e sua relação com a dimensão do 
incêndio, a capacidade de regeneração; a diversidade de espécies nas duas 
condições, antes e depois do experimento; o potencial de penetração em 
áreas florestadas nas duas situações; etc. 

75 Desenvolver pesquisa para definição da capacidade de carga de cada atrativo 
(trilhas, mirantes, etc) e infra estruturas de apoio (centro de visitantes, centros de 
apoios, etc). 

� As capacidades de carga definidas neste Plano deverão ser analisadas e 
redimensionadas caso necessário. 

� Os estudos deverão considerar o impacto do Uso Público sobre a 
vegetação o solo e a fauna. 
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� Deverão ser definidos para a análise dos impactos causados pelo Uso 

Público sobre a vegetação, o solo e a fauna, os indicadores específicos, que 
serão monitorados periodicamente. 

� A definição da capacidade de carga das trilhas deverão considerar também 
como indicadores o número de encontro com pessoas, com grupos, por 
locais de visitação e por atividades. 

76. Incorporar ao Banco de Dados dos Parques as pesquisas e seus resultados, com 
sistema de monitoramento que permita identificar lacunas de conhecimentos 
importantes para os objetivos específicos e a visão definidos para os Parques. 

 

Monitoramento  

77 Gestionar junto ao IBAMA a inclusão dos Parques Nacionais Aparados da Serra e 
Serra Geral no SIMBIO (Sistema de Monitoramento da Biodiversidadesnas 
Unidades de Conservação) 

78 Elaborar um Sistema de Monitoramento que coordene todos os monitoramentos a 
serem implantados nos Parques. 

� Este sistema deverá coordenar o cronograma, as atividades (cursos, etc.), 
as coletas e tratamento de dados, o recebimento dos relatórios, o 
Workshop e as ações derivadas dos resultados de todos os 
monitoramentos a serem executados nos Parques. 

79 Determinar um servidor dentro do quadro técnico dos Parques para coordenar 
todos os monitoramentos. 

80 Propiciar cursos de treinamento  para o pessoal destinado a efetuar a coleta de 
dados para monitoramento. 

81 Integrar todos os dados levantados ao Banco de Dados das Unidades (AGGI 57). 

82 Monitorar os impactos decorrentes da visitação pública, fiscalização e pesquisa.  

� Devem ser tomadas como prioritárias para o monitoramento as  áreas: 
destinadas a visitação; todas as instalações e estabelecimentos, presentes 
e futuros, como Centros de Visitantes, Centro de apoio, estacionamentos, 
portarias,  e locais de coleta e  de lixo.  

� Os pontos de monitoramento nas trilhas deverão priorizar trechos: de 
interferência com talvegues e cruzamentos de cursos d’água; e que 
atravessem área de nascentes, denotem uma grande movimentação de 
terra, contenham indícios históricos, situem-se em áreas desmatadas ou 
extremamente conservadas, exibam situações emergenciais e/ou de 
degradação decorrentes de obras e/ou utilização, e localizem-se em pontos 
vulneráveis onde são comuns situações acidentais com processos de 
dinâmica superficial (erosões e escorregamentos). 

� O monitoramento das trilhas para a fiscalização, pesquisa e uso público, 
deverá ter uma planilha de vistoria a ser aplicada periodicamente ao longo 
de toda a trilha, sendo trimestral nas trilhas de uso público e nas áreas 
críticas, e semestral nas trilhas de pesquisa e fiscalização. A periodicidade 
proposta deverá ser ajustada em razão dos  resultados  obtidos. 

� Devem ser produzidos laudos de Recomendação de Ação Corretiva e, após 
a aplicação da recomendação, o processo de recuperação deve ser 
fotografado, como continuidade às informações contidas no registro de 
danos ambientais. 
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� Deverão ser implantadas junto dos locais abertos à visitação  áreas 

amostrais para monitorar os efeitos de borda e fragmentação da vegetação, 
objetivando induzir a recuperação das áreas danificadas. 

� Estes estudos deverão ser desenvolvidos por especialistas em avaliação de 
impacto, monitoramento ambiental e avaliação da capacidade de suporte, 
através de Convênios de Pesquisa.  

 

83. Monitorar as áreas abertas à visitação, observando as políticas institucionais de 
monitoramento. 

84. Monitorar as condições de uso, estado de conservação das infra-estruturas de 
apoio nos Parques (Centros de visitantes, Centros de Apoio, Portarias, 
Estacionamentos, etc.).  

� Deverão ser priorizadas as infra-estruturas de apoio visitação  e 
fiscalização, considerando as de maior utilização (as presentes nas AEI 
Fortaleza, itaimbézinho e Morro Agudo). 

� Devem ser produzidos laudos de Recomendação de Ação Corretiva e, após 
a aplicação da recomendação, o processo de recuperação deve ser 
fotografado, como continuidade às informações contidas no registro de 
danos ambientais. 

85. Implantar uma estratégia  de Monitoramento do grau de satisfação do visitante. 

� Deverá ser aplicado um questionário ao visitante como forma de coleta de 
dados para o monitoramento do grau de sua satisfação. 

� O questionário além das informações gerais sobre o perfil do visitante e os 
motivos que o levaram aos Parques, deverá graduar os temas prestação de 
serviços, atrativos, infra-estrutura e atendimento, entre outros, possibilitando 
ao visitante expressar sua opinião sobre estes. 

� O questionário deverá conter espaço para o visitante apresentar sugestões. 

� Os dados deverão ser compilados no Banco de Dados das Unidades. 

� Os resultados deverão nortear ações corretivas sobre os temas abordados. 

86. Desenvolver estratégia de Monitoramento de áreas inundáveis (Figura 4.7-5). 

� Deverão ser monitorados os rios Camisas, Malacara, Tigre Preto, do Boi, e 
Molha Coco e nas áreas de campos e turfeiras onde passem trilhas abertas 
à visitação, quanto ao acompanhamento das vazões, a determinação das 
áreas inundáveis e dos níveis de abrangência dos eventos de cheia 
máxima. 

� Não será permitida a construção em áreas comprovadamente sob risco de 
inundação. Se imprescindível, a instalação deverá ser projetada sob pilotis. 

87 Monitorar a qualidade das águas superficiais e lençóis freáticos junto ao Centro de 
Visitantes, Centros de Apoio, PICs, Portarias e Estacionamento (Figura 4.7-5). 

� Deve-se estabelecer uma parceria com os órgãos governamentais 
responsáveis por esse tipo de monitoramento nos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

� Deverão ser definidas estações de coleta nos rios a montante e a jusante 
das infra-estruturas (Centro de Visitantes, Centros de Apoio, PICs, Portarias 
e Estacionamento). 

� Os poços para coleta de amostra de água deverão ser localizados junto às 
infra-estruturas, considerando a drenagem do terreno e o fluxo do lençol. 
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� Deverão ser escolhidos pelo menos dois “pontos brancos” (pontos de 

controle), um no planalto e outro na encosta. 

� O monitoramento dos rios e poços deverá ser trimestral. 

� Deverão ser monitorados principalmente os indicadores de poluição: 
atividades antrópicas e animais (coliformes fecais, nitratos, nitritos, amônia, 
etc); agricultura (presença de agrotóxicos); e máquinas e equipamentos 
(graxas e óleos) 

88.  Monitorar as condições climáticas dos Parques.  

� As coletas de dados das estações meteorológicas presentes nos Parques 
deverão ser diárias e periodicamente incorporadas ao Banco de Dados das 
Unidades. 

� Deverá ser estabelecer uma parceria com os órgãos governamentais 
responsáveis por esse tipo de monitoramento nos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

� Os dados coletados deveram ser usados como referência para os 
programas de visitação (abertura ou fechamento dos cânions) e prevenção 
a incêndios. 

89 Monitorar o impacto das atividades agropecuárias das propriedades no entorno 
próximo e no interior dos Parques (aquelas cuja solução fundiária não está 
resolvida) 

� Os resultados deverão nortear Termos de Compromisso com os 
proprietários para dirimir ou minimizar as atividades impactantes à fauna e à 
flora. 

90 Monitorar a evolução da recomposição natural em áreas previamente 
selecionadas  na Zona de Recuperação. 

� Deve-se identificar e contatar pesquisadores que tenham interesse em 
proceder este monitoramento. 

� Os pontos amostrais deverão abranger todos os ambientes dos Parques. 

� Deverá ser oferecido como incentivo aos pesquisadores o apoio logístico, 
considerando uma vaga nos sobrevôos especificados no programa de 
fiscalização. 

91. Monitorar as espécies vegetais exóticas nos Parques. 

� Monitorar as ações para o manejo e controle das espécies exóticas 
definidas no item Manejo (AGGI 70). 

� Todas informações levantadas deverão ser incorporadas ao Banco de 
Dados das Unidades (AGGI 57). 

� O monitoramento deverá ser contínuo mesmo após cinco anos sem registro 
de espécies exóticas nos Parques. 

92. Monitorar a presença de espécies da fauna exóticas nos Parques. 

� Monitorar as ações propostas para o manejo e controle das espécies 
exóticas definidas no item Manejo (AGGI 70). 

� Incorporar as ações e normas estabelecidas no item Manejo, ação 56 no 
programa de monitoramento. 

� Levantar e mapear as ocorrências de fauna exótica nos Parques e as 
ocorrências de javalis e porcos asselvajados no entorno das Unidades. 

� O monitoramento deverá ser contínuo mesmo após cinco anos sem registro 
de espécies exóticas nos Parques.  
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� Todas informações levantadas deverão ser incorporadas ao Banco de 

Dados das Unidades (AGGI 57). 

93. Monitorar as ocorrências de atropelamentos da fauna silvestre nas rodovias e nas 
estradas externas (RS 20, RS 429 e SC 450) e internas (nas AEI Fortaleza, 
itaimbézinho e Morro Agudo) (Figura 4.7-5). 

� A coleta de dados sobre o atropelamento de animais nas rodovias e 
estradas externas e internas subsidiará ações que minimizem este impacto. 

� Deverão ser aproveitadas para coleta de dados as atividades destinadas a 
fiscalização realizadas através de motocicletas e viaturas. 

� As atividades do monitoramento deverão ser quinzenais. 

� Toda ocorrência deverá ser registrada com informações sobre a sua 
localização (GPS), posição na rodovia, data e horário do registro, espécie, 
sexo e faixa etária do animal e, sempre que possível, deverá se fazer o 
registro fotográfico e o aproveitamento da carcaça (preparação de material 
para coleção de referência). 

� O tempo de projeto deverá ser de no mínimo cinco anos. 

94 Registrar todos os avistamentos (observação direta) dos mamíferos dentro dos 
Parques, anotando, sempre que possível, todos os dados biológicos (identificação, 
sexo, faixa etária) e, obrigatoriamente, os ecológicos (data, horário, número de 
indivíduos). 

� Os registros deverão ser incorporados ao Banco de Dados das Unidades. 

95 Monitorar as pesquisas realizadas nos Parques. 

� Todas as pesquisas deverão ser arquivadas em local único e ordenado na 
sede administrativa dos Parques. 

� O monitoramento deverá acompanhar os cronogramas físicos de cada 
pesquisa desenvolvida nos Parques. 

� O monitoramento das pesquisas deverá buscar como principais resultados: 
o mapeamento físico (quando possível) das áreas pesquisadas; a 
identificação de áreas temáticas e físicas prioritárias para pesquisa; o 
cruzamento de informações entre os pesquisadores; e o cruzamento de 
informações objetivando a redefinição de prioridades de pesquisa. 

96 Monitorar os incêndios florestais e seus efeitos na flora e fauna. 

� Comparar a dinâmica populacional de vertebrados em áreas recém 
queimadas, com ocorrência de incêndio antiga e sem ocorrência a cerca de 
10 anos (campo junto a trilha do Cotovelo). 

� Fazer análise comparativa de dados de áreas queimadas e não queimadas 
para a fauna. 

� Analisar a regeneração natural da flora em áreas queimadas, não 
queimadas e em gradientes. 

97. Realizar Workshop bianual, reunindo todos os envolvidos nos monitoramentos 
para discussão dos seus resultados e reavaliação de metas. 

98. Elaborar Relatórios Anuais de Resultados e semestrais de andamento. 
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Figura 4.7-5 Mapa de Monitoramento 
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4.7.1.2 Ações Gerenciais Gerais Externas e Normas 

 

a) Operacionalização 

• Administração 

1. Manter e fortalecer o Conselho Consultivo dos Parques. 

1.1 Estabelecer  agenda de reuniões ordinárias trimestrais  do Conselho, onde 
deverão ser analisadas as propostas e relatórios de andamento de atividades 
; o desempenho dos consecionados, terceirizados e parceiros (Relatórios de 
Auditoria); os processos licitatórios;  sugestões de atividades, etc. 

2. Gestionar junto à prefeitura dos municípios de Cambará do Sul, Praia Grande e 
Jacinto Machado, medidas necessárias para a destinação adequada do lixo, 
incluindo o estabelecimento de coleta seletiva e a criação de unidades de 
processamento do mesmo. 

� Verificar quais os municípios que possuem área adequada para destinação do 
lixo.  

� A coleta seletiva do lixo das Unidades estará condicionada à existência de uma 
destinação adequada dos resíduos nos municípios ou região do entorno. 

3. Criar e implementar estratégia de gestão junto aos órgãos de licenciamento 
ambiental para a definição da obrigatoriedade de licenciamento da atividade de 
silvicultura (implantação e exploração) na Zona de Amortecimento e nos 
correlatos. 

• Infra-estrutura e equipamentos 

4. Implantar a sinalização padronizada no exterior das Unidades. 

4.1 Implantar sinalização nos acessos aos Parques (estradas e trilhas) para 
informar os seus limites territoriais. 

4.2 Implantar sinalização na frente de propriedades limítrofes aos Parques em 
acordo com os proprietários. 

4.3 Uma vez implantada a sinalização, remover todas as placas que não estejam 
em harmonia com o projeto. 

4.4 Promover periodicamente a manutenção e a reposição das placas de 
sinalização das Unidades. 

4.5 Gestionar junto aos órgãos competentes a colocação de placas indicadoras 
ao longo das estradas de acesso aos Parques. 

• Cooperação institucional 

5. Realizar parcerias com entidades, instituições, comunidades organizadas, 
empresas e atores sociais do entorno. 

5.1 Realizar parcerias para alternativas de desenvolvimento econômico 
compatível/amigável no entorno, tradicionais ou não. 

� Sugere-se aqui o estabelecimento de convênios e/ou parcerias com 
instituições como: SEBRAE (nome completo), SENAI (nome completo), 
EMATER, EPAGRI, Associações de Agricultores Orgânicos e Hotéis e 
Pousadas, etc. 

5.2 Realizar parcerias para o incentivo e implementação de melhores práticas 
para atividades econômicas e/ou tradicionais já consolidadas do entorno. 

5.3 Realizar parcerias com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de 
SC e RS, para o desenvolvimento rodoviário adequado do entorno. 
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5.4 Articular a implantação do conceito de "estrada parque" para a rodovia que 

liga Praia Grande/SC a Cambará do Sul/RS e para o acesso Cambará do Sul 
– Fortaleza. 

5.5 Realizar parcerias com Universidades, Centros de pesquisa, ONGs, etc, para 
a implementação de atividades de interpretação e educação ambiental no 
interior e entorno dos Parques. 

6 Formalizar parcerias para fiscalização nos Parques, Zona de Amortecimento e 
Corredores Ecológicos. 

� Deverão ser fiscalizados os corredores ecológicos que se distribuem segundo 
as figuras 4.7-2 e 4.7-3. 

6.1 Formalizar parceria com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental 
(CPPA) de Santa Catarina. 

6.2 Formalizar parceria com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 

 

b) Integração externa 

• Relações públicas 

7 Divulgar, através do Conselho Consultivo as normas e limites dos Parques e ZA. 

� O Conselho deverá divulgar as normas e lites dos Parques e ZA junto as 
comunidades do entorno. 

8 Divulgar e promover o programa subsidiado de visitação para as comunidades 
organizadas do entorno das Unidades: 

8.1 Divulgar tanto as atividades recreativas quanto as de interpretação e educação 
ambiental, conforme o programa subsidiado de visitação. 

8.2 Realizar parceria com prefeituras, empresas e instituições públicas dos 
municípios do entorno, e organizações da sociedade civil, para o fornecimento 
de apoio logístico ao programa subsidiado de visitação. 

� Este apoio logístico deve estar relacionado principalmente a viabilização de 
transporte, alimentação e cadastramento, entre outros. 

9 Planejar e implementar a divulgação de oportunidades de negócio  ambientalmente 
compatível/amigável no entorno das Unidades. 

� A divulgação de oportunidades de negócio compatível/amigável deverá ser 
incluída e  compatível com públicos-alvo. 

10 Apoiar a divulgação de iniciativas de empreendedorismo responsável no entorno 
dos Parques como: produtos e serviços que utilizam praticas de conservação de 
energia e recursos naturais, que têm responsabilidade social, etc. 

11 Firmar parcerias para a divulgação e informação orientadora e sinalizadora na 
região de influência das Unidades e dos principais pólos turísticos da região sul 
e/ou da EMBRATUR. 

� Esta divulgação e informação devem incluir os atrativos e atividades dos 
Parques e região e também direcionar visitantes para os Centros Temáticos 
nos municípios do entorno. 

12 Apoiar a divulgação de atividades e eventos de valorização cultural, para promover 
o envolvimento comunitário; 

13 Promover concurso nos municípios e região do entorno para criação da logomarca 
das Unidades. 

� Esta atividade deve ser previamente aprovada pela DIREC. 
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13.1 Criar temas, critérios e normas para o concurso de criação da logomarca das 

Unidades, segundo a orientação existente no Guia do Chefe. 

13.2 Divulgar o concurso para os municípios do entorno por meio de rádio, 
elaboração, colagem de cartazes e do Conselho Consultivo (entidades 
representantes). 

14 Realizar campanha de esclarecimento e desincentivo de cultivo de espécies 
vegetais exóticas, reconhecidas por seu potencial de contaminação dos Parques, 
na Zona de Amortecimento, tais como: uva-do-japão Hovenia dulcis, nêspera 
Eryobotrya japonica, cinamomo Melia azedarach, pinus Pinnus spp, lírio-do-brejo 
Hedychium coronarium, maria-sem-vergonha Impatiens balsamina, braquiária 
Brachyaria mutica e capim-gordura Melinis minutiflora e outras com igual potencial 
que possam vir a ocorrer na região. 

15 Criar e implementar estratégia específica para comunicação social com as 
comunidades do entorno, no intuito de fornecer, quando necessário, 
esclarecimentos relacionados a: Etapas/atividades de execução do Plano de 
Manejo; Regularização fundiária; e Sistema de arrecadação dos Parques. 

� Poderão ser incluídas temáticas adicionais para esclarecimentos das 
comunidades durante a execução do Plano de Manejo, desde que 
consideradas relevantes pela administração dos Parques. 

16 Utilizar as rádios locais como ferramenta de divulgação e educação e informação 
ambiental dos Parques, através de programa periódico.(p. ex. o Minuto do Parque, 
ou de entrevista para divulgação das pesquisas). 

17 Elaborar conteúdo para a construção da página das Unidades  no site do IBAMA. 

� A página deve funcionar como um Centro de Visitantes virtual, oferecendo 
todas as informações necessárias aos visitantes (acessos, horários de 
funcionamento, atrativos, preços, condições e equipamentos de segurança, 
política das Unidades, cânions abertos para o canionismo, reservas de 
passeios, etc), além de prever a venda de produtos relacionados às Unidades, 
a divulgação dos atrativos e serviços do entorno e a divulgação de 
oportunidades de negócios e de trabalhos voluntários relacionados a ambos 
Parques. 

� A página deve estimular os Centros Temáticos (nas cidades) como primeiro 
destino dos visitantes, a partir dos quais estes serão direcionados às Unidades 
e/ou atrativos do entorno.  A página deve divulgar as normas e lites dos 
Parques e ZA entre outras informações. 

• Educação ambiental 

18 Identificar áreas, elaborar projetos e implantar, através de parcerias, os Centros 
Temáticos nas sedes dos municípios de Jacinto Machado, Cambará do Sul e Praia 
Grande, conforme as especificações abaixo e aquelas abordadas  nas AEE Centro 
Temático da Mata Atlântica, da Serra Geral e Endemismo dos Aparados. 

� Os Centros Temáticos deverão constituir-se em pontos de convergência e 
integração das oportunidades de uso público nos Parques e entorno, de forma 
a orientar e apoiar o planejamento das visitas pelos próprios visitantes. 

� A partir dos Centros Temáticos, a visitação deve ser estimulada de forma 
organizada e integrada, inclusive de maneira a distribuir melhor a visitação 
entre os atrativos, otimizando a capacidade de suporte dos Parques e 
reduzindo a pressão sobre equipamentos e infra-estruturas de apoio (como 
estacionamento, Centro de Visitantes, trilhas e outros). 

� Os Centros Temáticos deverão proporcionar espaços para a manifestação 
artística, cultural e a integração entre as comunidades locais e os turistas. 
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� Os Centros Temáticos deverão operar de forma a se tornarem centros de 

referência cultural, ambiental e de negócios do turismo em cada município. 

18.1 Elaborar conteúdo, definir mídias e instalar exposição multimídia permanente 
em cada Centro Temático. 

� Os Centros Temáticos deverão ser implantados como simuladores de 
experiências, preparando os visitantes previamente para a posterior 
experiência real de visitação aos Parques. Como recomendação, o modelo 
de simulador sugerido pode ser baseado no SAPIENS CIRCUS, projeto da 
Fundação CERTI (Florianópolis), ou no Museu da PUC (Porto Alegre). 
Deve ser buscada parceria para o desenvolvimento e implementação do 
conceito. 

� Cada Centro Temático deverá apresentar um conteúdo diferente, 
relacionado às características e atributos naturais da região e do 
município. 

� Deverão ser incluídas nos conteúdos das exposições informações que 
visem resgatar, valorizar e promover a cultura tradicional local em todas 
suas manifestações: história, hábitos e costumes, festas, músicas, 
artesanato e culinária. 

18.2 Implantar, em parceria, serviços e equipamentos de apoio ao uso público nos 
Centros Temáticos, incluindo estacionamento, loja, sanitário e outros. 

� Nos Centros Temáticos deverão estar disponíveis ou acessíveis os 
principais fornecedores de serviços e produtos, tais como transportes até 
os Parques, operadoras de turismo, rede de hospedagem e outros. 

� Cada Centro Temático deverá prever espaço para a realização de 
palestras, a serem proferidas por técnicos, pesquisadores e atores locais 
que atuem nas UCs ou convidados, e poderão ser realizadas no início da 
noite, como alternativa de atividade noturna para os turistas, se 
constituindo em momento para educação e informação dos visitantes. 

18.3 Realizar, quando couber, estudos específicos para a concessão e licitação 
dos serviços. 

19 Realizar parcerias para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental nas 
comunidades do entorno das Unidades: 

19.1 Realizar parcerias com universidades, possibilitando o estágio para os 
estudantes. 

19.2 Realizar parcerias com ONG’s, iniciativa privada e instituições públicas no 
intuito de trabalhar com pessoas ligadas à área. 

19.3 Realizar parcerias com rádios locais dos municípios do entorno para 
desenvolver programas de comunicação com enfoque educativo-ambiental, 
relacionado aos Parques. 

20 Articular parcerias para produzir e distribuir, materiais didático-ambientais para as 
comunidades do entorno dos Parques. 

20.1 Desenvolver o conceito e o conteúdo dos materiais didático-ambientais com 
foco nos atributos cênicos e de biodiversidade das Unidades e suas 
principais ameaças.  

� A concepção dos materiais deverá também atender a demandas 
levantadas através de consulta às comunidades/escolas, desde que 
aprovadas pela equipe técnica responsável e/ou administração dos 
Parques. 
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20.2 Distribuir os materiais didático-ambientais nas escolas da rede de ensino 

público do entorno dos Parques. 

� As escolas das comunidades da Zona de Amortecimento e Corredores 
Ecológicos terão prioridade na recepção destes materiais. 

21 Promover, em parceria, cursos de capacitação para professores e multiplicadores 
em educação ambiental nas comunidades do entorno das Unidades. 

� As escolas das comunidades da Zona de Amortecimento e Corredores 
Ecológicos terão prioridade nos cursos de capacitação para os professores e 
multiplicadores em educação ambiental. 

 

• Incentivo a alternativas de desenvolvimento 

22 Realizar parcerias para o incentivo ao empreendedorismo responsável no entorno 
dos Parques. 

23 Promover, em parceria, cursos de capacitação para a população interessada nos 
municípios do entorno dos Parques, com atrativos identificados e potencial para o 
ecoturismo, incluindo os temas: Empreendedorismo; Noções básicas de turismo; 
Qualidade em serviços; e Manejo de trilhas e técnicas de mínimo impacto. 

24 Identificar, divulgar e apoiar oportunidades de negócios relacionados ao uso 
público no entorno das Unidades, incluindo incentivo à implantação de: campings, 
passeios a cavalo, “hospedaria domiciliar” nas áreas rurais (Zona de 
Amortecimento e Corredores Ecológicos), e empreendimentos de serviços de 
apoio no entorno, como locação de bicicletas e outros equipamentos; 
estacionamentos, hospedagem, alimentação, entretenimento cultural, etc. 

25 Incentivar e apoiar iniciativas de desenvolvimento econômico compatível/amigável 
no entorno dos Parques, inclusive com agregação de valor. 

25.1 Apoiar iniciativas e incentivar o incremento produtivo e comercial da 
agricultura orgânica no entorno. 

� Como sugestão, deve-se atuar em conjunto com o EPAGRI e a 
ACEVAM, apoiando a disseminação das técnicas de cultivo orgânico, 
especialmente da banana. 

25.2 Buscar parceria com EMATER para disseminação de melhores práticas 
agrícolas nas Bacias do Alto Camisas e Camarinhas, região da Azulega, em 
Cambará do Sul.  

25.3 Apoiar iniciativas e incentivar o incremento produtivo e comercial do 
artesanato tradicional no entorno. 

� As iniciativas locais devem ser diagnosticadas de modo participativo 
com as comunidades e, na medida do possível, fortalecidas através de 
apoio técnico no que diz respeito ao incremento produtivo e comercial. 

25.4 Apoiar iniciativas e incentivar o incremento produtivo e comercial da 
apicultura com abelhas nativas na ZA. 

� Como sugestão, deverá ser feita, em conjunto com a EMATER, uma 
campanha de sensibilização junto aos apicultores e também a abertura 
de canais de comercialização do mel nativo como medidas para 
estimular o desenvolvimento da apicultura nativa. 

25.5 Apoiar iniciativas e incentivar o incremento produtivo e comercial da 
piscicultura com espécies nativas no entorno. 

� Como sugestão, devem ser feitas ações ou campanhas, em parceria, 
com instituições como EMATER, EPAGRI e outras.  
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25.6  Sensibilizar e orientar piscicultores quanto aos riscos do cultivo de espécies 

exóticas e dos povoamentos nos ambientes naturais. 

� Em parceria com universidades e a estação de piscicultura do IBAMA 
situada entre Lages e São Joaquim (planalto de Santa Catarina), 
deverão ser incentivadas a realização de levantamentos da ictiofauna 
da região dos Aparados da Serra para desenvolver alternativas para o 
atual modelo de piscicultura adotado na região; e a manutenção de 
plantel de reprodutores de espécies nativas e distribuição de alevinos. 

25.7 Apoiar iniciativas de levantamento, cultivo e comercialização de plantas 
medicinais (fitoterápicos) no entorno. 

� A troca de experiências entre os órgãos de extensão rural nos 
municípios de Cambará do Sul e Praia Grande deve ser articulada, 
como uma oportunidade para se traçar diretrizes nesta direção. 

25.8 Incentivar a implementação de melhores práticas para as atividades 
econômicas e/ou tradicionais já consolidadas do entorno. 

25.9 Proceder a ações visando o melhoramento do campo nativo. 

� Sugere-se o enriquecimento dos campos, implantação de rotatividade 
de pastagens, entre outros. 

25.10 Manejar os rebanhos (bovino e ovino) e proceder a outras medidas 
objetivando evitar a predação por animais silvestres. 

� Como sugestão, deve-se adquirir e distribuir folhetos e materiais de 
orientação1 e o planejamento e adequação de ações pautadas no 
“Manual de identificação, prevenção e controle de predação por 
carnívoros” (Edições IBAMA, 2002). 

� Ações junto ao CENAP/IBAMA deverão ocorrer para desenvolvimento 
de projeto de prevenção de predação de animais domésticos por 
carnívoros 

� Uma parceria com a Pró-Carnívoros deverá ser feita objetivando o 
desenvolvimento de um projeto de divulgação e prevenção de predação 
de animais domésticos por carnívoros 

� Como recomendação, deve-se buscar parceria com a ONG IDEAAS, de 
Porto Alegre, e com o projeto Pró-Carnívoros, para implementar 
algumas destas ações. 

25.11 Melhorar a produtividade, diversificando produtos e agregando valor na 
cadeia produtiva da banana.  

25.12 Incentivar a utilização de estufas de fumo a gás. 

26 Incentivar e apoiar a articulação de assessoria técnica para elaboração de projetos 
de estruturação e adequação dos atrativos turísticos do entorno das Unidades (a 
listagem preliminar encontra-se anexo ao encarte 3). 

27 Articular a integração de roteiros e atividades turísticas e culturais externas ao uso 
público nos Parques. 

28 Estimular a organização, o associativismo e o cooperativismo no entorno, 
objetivando o desenvolvimento de ações compatíveis/amigáveis aos Parques. 

29 Promover, em parceria, a qualificação de serviços e produtos no entorno. 

                                                
1 A exemplo do material intitulado “Carnívoros silvestres e proprietários rurais: vamos melhorar este 

relacionamento?” (Edições IBAMA, 2002). 
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29.1 Realizar parceria com assessoria técnica qualificada para criar critérios de 

certificação de serviços e produtos do entorno compatíveis/amigáveis com 
as Unidades. 

29.2 Procurar referências já existentes, como a lei que estabelece os critérios 
para a agricultura orgânica, etc. 

29.3  Criar, promover e divulgar estratégia de certificação e/ou reconhecimento 
sobre atividades ambientalmente amigáveis, incluindo a possibilidade de 
estabelecer um selo dos Parques. 

29.4 Deve-se criar estratégia de divulgação e marketing como forma de ampliar a 
adesão à certificação, para agregar valor aos produtos.   

30 Gestionar e incentivar junto às prefeituras e iniciativa privada do entorno a criação 
de um sistema de transporte externo ligado aos Parques, inclusive com transporte 
interparques. 

31 Gestionar junto ao Conselho Consultivo do Parque a Criação de instância 
executiva articuladora, captadora e para integração com o entorno e Corredores 
Ecológicos adjacentes. 

� Esta instância será criada na forma de instituto ou agencia articuladora de 
desenvolvimento local, instituída como OSCIP (Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público). 

� A estrutura organizacional deve ser composta por um Conselho Deliberativo, 
presidido pelos membros do Conselho Consultivo dos Parques, e ainda por 
um representante da GEREX/IBAMA-RS, um da GEREX/IBAMA-SC e um da 
DIREC (Diretoria de Ecossistemas do IBAMA).Deverá ser criada, também  
uma estrutura executiva, com uma pequena equipe técnica, contratada com 
as funções de articulação, representação, negociação, captação, e execução 
das ações acordadas com o conselho. 

� A atuação geográfica da OSCIP deverá estar focada na Zona de 
Amortecimento dos Parques, nas Áreas Estratégicas Externas definidas 
neste Plano, nos corredores ecológicos. 

� O objetivo principal da OSCIP será identificar e promover novos processos, 
produtos, negócios ou serviços, alternativos ou adaptáveis aos 
tradicionalmente existentes, que ao mesmo tempo incorporem melhores 
práticas ambientais no contexto da realidade dos Parques apresentado no 
Plano de Manejo, e que paralelamente representem competitividade 
econômica e eqüidade social. Identificados os benefícios ambientais dos 
processos, produtos, negócios ou serviços, ou das novas práticas 
incorporadas, a OSCIP poderá atuar em sua promoção no sentido de 
competir positivamente e substituir as práticas atuais ambientalmente 
danosas. Este estímulo à competitividade poderá se dar por diversos 
mecanismos articulados pela organização diretamente ou em conjunto com 
parceiros articulados. 

� A OSCIP desenvolverá as seguintes atividades: estudos de mercado; 
organização de cooperativas, para atividades já existentes; Implantação de 
incubadora, para novos negócios; articulação de capacitação técnica e 
gerencial; articulação de transferência de tecnologias; políticas integradas de 
racionalização de custos, agregação de valor, complementaridade de cadeias 
produtivas; negociação em bloco junto a fornecedores; estabelecimento de 
um processo de certificação de práticas ambientalmente adequadas; 
promoção e fortalecimento pela marca; prospecção e acessibilidade a novos 
mercados; articulação de fontes alternativas de crédito; e captação direta 
através de projetos. 
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� Os temas de interesse imediato, para fins de atuação da OSCIP são os 

seguintes: produtos e serviços de apoio ao Uso Público dos Parques (apoio 
logístico em propriedades vizinhas, sistema de transporte externo, etc) e ao 
do entorno; melhores práticas em agricultura, pecuária e silvicultura; nas 
culturas, processos, produtos, negócios e serviços, com balanço ambiental 
comparativamente positivo; resgate cultural no cenário econômico; promoção 
do envolvimento e mobilização comunitária; implantação de rotas turísticas 
(rurais e ecológicas/contemplativas) e roteiros integrados; cooperação e 
Interação institucional; proposição e contribuição em políticas públicas locais 
e regionais, buscando harmonização de interesses; implantação e 
coordenação, em conjunto com o gestor dos Parques, dos Centros 
Temáticos de Praia Grande, Cambará do Sul e Jacinto Machado, bem como 
do Ponto Avançado de Torres; prospecção, identificação, atração, articulação 
e captação de parcerias, no sentido técnico, administrativo, político, 
executivo, tecnológico, de recursos humanos, materiais e/ou financeiros, na 
medida das demandas de suas atribuições, bem como das necessidades 
apontadas neste Plano de Manejo. 

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao sistema de 
apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos projetos de práticas 
econômicas ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente amigáveis 
será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do Parque, ou por terceiros 
por estes outorgados. 

31.1 Criar a OSCIP. 

32 Elaborar e implantar um plano de investimentos, através da OSCIP, no entorno 
dos Parques, integrado aos Subprogramas de Relações Públicos e de 
Alternativas de Desenvolvimento (Programa de Integração Externa). 

� O plano de investimentos no entorno para o desenvolvimento e incentivo a 
melhores práticas, práticas amigáveis e melhoria e implantação de serviços e 
produtos, deve priorizar o investimento em parceiros locais da Zona de 
Amortecimento. 

 

• Controle Ambiental 

33 Desenvolver normatização e regulamentação complementar para as atividades 
na Zona de Amortecimento e Corredores Ecológicos, considerando: redução 
de risco de contaminação biológica; conservação do mosaico campo/Mata de 
Araucária (ecótono); manutenção de conectividade nos corredores de campos, 
Mata de Araucária e Floresta Ombrófila Densa; salvaguarda de ambientes 
singulares (turfeiras, etc); manutenção da paisagem cênica da Região dos 
Aparados da Serra; manutenção/restabelecimento da conectividade entre os 
cânions na baixa/média encosta; conservação de remanescentes florestais; 
redução do risco de contaminação por agrotóxicos; e manutenção da 
qualidade do Alto Rio Camisas e Camarinhas. 

33.1 Elaborar guia de procedimentos especificando as considerações acima 
para todas atividades a serem desenvolvidas ou já em desenvolvimento 
na Zona de Amortecimento e nos Corredores, para uso e informação das 
equipes de fiscalização e proprietários. 

33.2 Promover capacitação dos servidores e funcionários conveniados ligados 
à fiscalização. 

33.3 Divulgar os limites e normas da Z.A. 

� O conselho consultivo deverá ser envolvido no processo. 
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34 Criar e implementar sistema de atendimento a denúncias de irregularidades na 

Zona de Amortecimento e nos Corredores Ecológicos adjacentes, integrado à 
fiscalização e monitoramento das Unidades. 

34.1 Divulgar e incentivar a utilização da “Linha Verde” para atendimento a 
denúncias e propostas de atuação. 

34.2 Integrar a operação do serviço de atendimento a outras estratégias de 
fiscalização do interior dos Parques, da Zona de Amortecimento e dos 
Corredores. 

� Esta estratégia deverá estar integrada às demais atividades de 
fiscalização, como por exemplo, a fiscalização de perímetro e o 
sobrevôo para patrulhamento aéreo. 

� O patrulhamento aéreo será periódico (semestralmente) e/ou 
realizado em atividades vinculadas a operações especiais. 

35 Realizar, em parceria, a fiscalização e o combate a incêndios na Zona de 
Amortecimento em consonância com o exposto na AGGI 61. 

36 Gestionar junto à GEREX/IBAMA/SC e à FATMA, a participação nos 
processos de licenciamento para implantação e ampliação de termoelétricas  
no sul do estado de Santa Catarina, avaliando potenciais impactos de chuva 
ácida na região dos Aparados da Serra Geral. 

37 Gestionar junto aos órgãos licenciadores e de infra-estrutura rodoviária nos 
dois estados para o direcionamento  do projeto de pavimentação das rodovias 
SC450 e RS020 sob os conceitos de estrada-parque. 

� O chefe dos Parques deverá apresentar e disponibilizar o Plano de Manejo 
para os órgãos licenciadores e de infra-estrutura rodoviária dos dois 
estados.   

37.1 Articular reuniões técnicas, objetivando a incorporação no projeto de 
pavimentação das rodovias de critérios e conceitos relacionados a 
conservação ambiental como: pavimentação alternativa, sinalização 
apropriada, definições de velocidade, exclusão do tráfego de cargas 
tóxicas, etc. 

� Deverão ser convidados para estas reuniões Universidades, ONGs e 
especialistas nesses temas. 

 

• Pesquisa e monitoramento 

38 Buscar apoio e parcerias em universidades, centros e instituições de pesquisa 
para o desenvolvimento de estudos, dissertações, teses e pesquisas nas 
Unidades, ZA e corredores ecológicos (Figura 4.7-3). 

39 Viabilizar o fortalecimento das funções de Corredores Ecológicos e Zona de 
Amortecimento através do acompanhamento dos resultados das atividades de 
pesquisa e monitoramento, com ênfase à manutenção dos principais atributos 
e de aspectos relacionados à ecologia da paisagem (p.ex. cênicos e/ou 
paisagísticos, por exemplo). 

39.1Um diagnóstico aprofundado sobre os aspectos biológicos, físicos e 
socioeconômicos deverá ser realizado para subsidiar o zoneamento de uso 
dessas áreas e suas  respectivas normatizações.  
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4.7.2 Planejamento por Áreas Estratégicas 

O planejamento por áreas estratégicas insere a espacialização nas propostas 
específicas de ação, de acordo com o conteúdo dos diferentes temas da gestão de 
uma Unidade de Conservação (visitação, interpretação ambiental, integração externa, 
operacionalização, proteção e manejo, pesquisa e monitoramento) de forma 
integrada. Em cada uma das zonas anteriormente estabelecidas são destacadas 
então as “áreas estratégicas” internas (AEI) e externas (AEE) , que pressupõem 
intervenções, usos e normas diferenciadas. Neste item, portanto, estão previstas 
ações mais específicas que as tratadas pelas ações gerenciais gerais, tanto em 
termos contextuais como espaciais. 

A vocação de cada área estratégica está intrinsecamente ligada às suas 
características e/ou problemáticas, que definem o foco das ações de gestão inseridas 
em diferentes contextos temáticos.  

 

4.7.2.1 Áreas Estratégicas Internas - AEI 

Destaca-se a seguir as áreas consideradas estratégicas para a gestão dos Parques 
por suas características e problemáticas peculiares relevantes, naturais ou não, que 
merecem foco específico de manejo e que se situam dentro dos limites dos Parques.  

O formato das Unidades, as características físicas, a acessibilidade para as diversas 
áreas e os usos a elas definidos orientam a definição das Áreas Estratégicas que 
apresentam programas e atividades diversos de forma integrada, garantindo sua 
gestão em consonância com os objetivos de manejo. Assim, cada Área Estratégica 
Interna (Figura 4.7-6, Figura 4.7-7 e Mapa Áreas Estratégicas Internas – anexo 9) 
apresenta uma série de espaços de intervenção gerreferenciados (quadro – anexo 
10), que englobam ações específicas de manejo, mas que se apresentam integradas 
de forma funcional dentro de uma mesma Área.  
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 Figura 4.7-6 – Localização das Áreas Estratégicas Internas 
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 Figura 4.7-7– Inserção das Áreas Estratégicas Internas no Zoneamento 
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4.7.2.1.1  AEI Cânion da Pedra     

A Área Estratégica Interna Cânion da Pedra está localizada na porção mais ao norte 
do Parque Nacional da Serra Geral, nos municípios de Cambará do Sul/RS e Jacinto 
Machado/SC, e abrange 3 (três) espaços de intervenção, conforme descritos abaixo e 
ilustrados na figura 4.7-2.1. Esta região, embora espacialmente próxima ao cânion 
Fortaleza, é de difícil acessibilidade. Assim esta AEI será destinada a proteção e 
visitação. A AEI Cânion da Pedra contém: PIC Cânion da Pedra; Trilha da Serra da 
Pedra; e a Trilha de canionismo do Cânion da Pedra. 

 

a) PIC Cânion da Pedra (Figura 4.7-8, ponto 1) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: Localizado junto a divisa do PNSG Gleba norte, próximo ao vértice do 
Cânion Macuco, este espaço de Intervenção comportará a estrutura, 
equipamentos e pessoal necessários para a operação de um Posto de 
Informação e Controle (PIC) nesta AEI, que deverá funcionar de forma integrada 
com os demais postos distribuídos pelos Parques.  

• Condicionantes: A implantação do PIC e demais atividades ficam condicionadas 
ao estabelecimento dos acessos à área, inclusive pelas propriedades 
particulares localizadas fora do limite da UC. . 

• Resultados esperados:  

1) Controle e integração das atividades de visitação na AEI Cânion da Pedra 
viabilizados; 

2) PIC construído e funcionando complementarmente aos demais PIC´s para 
integração das estratégias de proteção e monitoramento ambiental e 
visitação dos Parques; e 

3) Maior controle sobre áreas do Parque por meio da presença institucional e 
atividades de fiscalização e visitação. 

• Indicadores: 

1) Infra-estrutura do PIC construída;  

1) Equipamentos necessários para operação instalados; e 

2) PIC funcionando de forma integrada com os demais postos das Unidades. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

a.1) Firmar acordo com proprietários lindeiros para permitir o acesso a AEI. 

a.2) Elaborar e implantar projeto para construção do PIC Cânion da Pedra, 
considerando potenciais serviços de apoio à visitação, soluções de mínimo 
impacto ambiental e as diretrizes institucionais. 

a.2.1) Elaborar projeto e viabilizar o abastecimento de energia para o 
adequado funcionamento do PIC. 

� A instalação de rede de abastecimento de energia no interior da 
Unidade deve seguir orientações especificadas em AGGI 
correlata. 

� Deve ser utilizada fonte alternativa de energia. 
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 Figura 4.7-8: AEI Cânion da Pedra 
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a.3) Implantar área de descanso e pequeno estacionamento. 

a.4) Implementar operacionalmente o PIC. 

 

b) Trilha da Serra da Pedra (Figura 4.7-8) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo. 

• Descrição: a Trilha da Serra da Pedra foi uma tradicional rota de tropeiros que 
fazia a ligação e troca de mercadorias entre o planalto gaúcho e a planície sul 
catarinense. Possui, deste modo, importantes aspectos históricos e culturais 
para interpretação. Situa-se na encosta norte do Fundo das Bonecas (Cânion da 
Pedra ou do Macuco), ligando os municípios de Cambará do Sul/RS e Jacinto 
Machado/SC. Neste sentido, outra potencialidade da trilha se dá pelo elo de 
integração dos aspectos culturais de ambos municípios para os visitantes que a 
percorrem. A trilha terá início no PIC Cânion da Pedra (ponto 1) e término no 
ponto 2 (Figura 4.7-8), num trajeto de aproximadamente 4,2 km de extensão, 
embora continua por uma propriedade privada, sendo o grau de dificuldade 
considerado como difícil, levando-se em média 5 horas de caminhada para 
percorrê-la. Dentre as atividades ecoturísticas com potencial para ser 
desenvolvidas na Trilha cita-se a observação de flora e fauna, o roteiro cultural, 
hikking (caminhadas de longo percurso), safári fotográfico e a vista panorâmica. 

 
Condicionante: A implantação da trilha dependerá de condições para o trânsito 
dos visitantes para acesso à trilha, inclusive pelas propriedades particulares 
localizadas fora do limite da UC. . 

• Resultados esperados: 

1) Trilha implantada, viabilizando a travessia entre planalto e planície através de 
uma trilha com atrativos histórico-culturais e naturais, de forma ordenada e 
com baixo impacto na paisagem e no ambiente. 

• Indicadores: 

2) Número balizador da visitação e traçado ideal da trilha definidos;; 

3) Equipamentos de apoio (orientação, sinalização e interpretação) definidos e 
implantados; 

4) Sistema de operação e agendamento elaborado e em funcionamento; e 

5) Demarcação do limite da unidade na trilha; 

• Atividades e diretrizes técnicas: 
 

b.1) Elaborar projeto e implementar a trilha segundo recomendações 
institucionais e referências técnicas para planejamento, manejo, sinalização e 
operação de trilhas. : 

 

c)  Trilha de canionismo do Cânion da Pedra (Figura 4.7-8 

• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva. 

• Descrição: o cânion do Macuco, também chamado de cânion da Serra da Pedra, 
possui extensão de 4 km, variação altitudinal de 200 a 900 metros e largura 
variando entre 200 a 1.000 metros. Atualmente os limites do PNSG cortam parte 
do cânion , seguindo pelo leito do rio Pai José, de modo que apenas a sua 
vertente sul encontra-se no interior do Parque. O traçado proposto para a trilha 
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encontra-se totalmente no interior do Parque. Esta trilha é destinada a atividade 
de canionismo, seguindo o perfil detalhado pela ACASERGE (anexo 11).   

• Condicionante: A implantação da trilha dependerá de condições para o trânsito 
dos visitantes para acesso à trilha, inclusive pelas propriedades particulares 
localizadas fora do limite da UC . 

• Resultados esperados: 

1) A atividade de canionismo praticada no cânion do Macuco, com sistema 
eficaz de controle e segurança dos praticantes e com mínimo impacto no 
ambiente. 

• Indicadores: 

1) Definição de número balizador da visitação; 

2) Equipamentos de apoio (orientação, segurança e sinalização) definidos e 
implantados; e 

3) Atividade sendo praticada no cânion do Macuco conforme a normatização e 
regulamentação da mesma no interior dos Parques. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

c.1) Elaborar projeto e implementar a trilha segundo recomendações 
institucionais e referências técnicas para planejamento, manejo, 
sinalização e operação de trilhas.  

 

4.7.2.1.2 Área Estratégica Fortaleza (Figura 4.7-9)  

A Área Estratégica Fortaleza está localizada na porção norte do Parque Nacional da 
Serra Geral, abaixo da AEI Cânion da Pedra, e abrange 15 espaços de intervenção, 
contendo os principais atrativos do PNSG, que foram explorados de forma 
desordenada e sem controle durante certo tempo. Deste modo, se por um lado há um 
grande apelo turístico para atividades de visitação, por outro há uma necessidade 
urgente de ordenamento e controle destas, de modo a manter a integridade dos 
ambientes ainda preservados e garantir e recuperação natural dos atrativos. Assim, a 
principal vocação desta AEI  está voltada para o uso público, cujo enfoque central 
para os atrativos é a história geológica,  os ecossistemas mais característicos 
(Campos, Campos Rupestres e Turfosos, Mata Nebular, ambiente rupícola – 
“paredões”) e sua biodiversidade associada. Assim, ela comportará as principais 
estruturas e equipamentos para o uso público de maior intensidade no Parque da 
Serra Geral, sendo estes: portaria e bilheteria; estacionamento e terminal de 
transporte interno; transporte interno; via Fortaleza; PIC Fortaleza; trilhas; Centro de 
Apoio ao Visitante, PIC Tigre Preto; e Portal Tigre Preto. 

 

a) Portaria e Bilheteria Fortaleza  (Figura 4.7- 9 e 4.7-10) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso  Intensivo. 

• Descrição:  Localiza-se junto ao limite do PNSG na estrada de acesso ao cânion 
Fortaleza. Comportará a estrutura, equipamentos e pessoal necessário para a 
operação de uma Portaria e Bilheteria no Parque Nacional da Serra Geral (ponto 
3, figura 4.7-9). 

• Resultados esperados: 

1) Controlar a entrada de visitantes ao PNSG; e 

2) Visitantes atendidos satisfatoriamente quanto ao acesso ao Parque e venda 
de ingressos. 
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• Indicadores: 

1) Estrutura da portaria e bilheteria  construída; 

2) Equipamentos necessários para operação instalados;  

3) Pessoal destacado para operação da Portaria; e 

4) Portaria e bilheteria funcionando e atendendo a demanda de forma ordenada 
e eficiente. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

a.1) Elaborar projeto e implantar a Portaria Fortaleza.  

a.2) Elaborar projeto e implantar a bilheteria.  

a.3) Viabilizar e acompanhar a construção dos mesmos. 

� A viabilidade da construção deve levar em consideração os estudos 
específicos para concessão e licitação dos serviços e/ou da implantação 
da portaria e bilheteria, conforme AGGI 31. 

� A construção da portaria e bilheteria devem levar em conta o mínimo 
impacto ambiental. 

a.4) Viabilizar  o abastecimento de energia e a instalação hidro-sanitária  para 
a AEI. 

� Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário e de 
abastecimento de energia, com relação à minimização dos impactos 
ambientais durante as obras de instalação e na manutenção dos 
mesmos. 

� Deverão ser consideradas fontes energéticas e técnicas de tratamento 
de efluentes alternativas. 

a.5) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a 
operação da portaria e bilheteria. 

� Os equipamentos necessários para a operação devem suprir o 
adequado funcionamento e integração com os demais postos de 
operação dos Parques. 

a.6) Elaborar e aplicar formulário de pesquisa do perfil e grau de satisfação do  
visitante, conforme diretrizes institucionais. 

a.7) Elaborar e implantar painel para interpretação de áreas degradas. 

� Este painel deve focar os efeitos da descaracterização e degradação 
sobre os campos naturais pelo processo de plantio e/ou retirada 
desordenada de espécies vegetais do gênero Pinus, se possível 
utilizando recursos que exemplifiquem a área degradada junto ao 
estacionamento. 

� Sugere-se utilizar fotografias de campos degradados, painéis 
holográficos interpretando áreas próximas à portaria e desenhos de 
cenários (antes e depois do plantio e/ou retirada), dentre outros. 
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Figura 4.7-9: AEI Fortaleza 
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Figura 4.7-10: Croqui de Acesso à AEI Fortaleza 
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b) Estacionamento e Terminal de Transporte Interno (TTI) Fortaleza (Figura 4.7-
9 e 4.7-10) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso  Intensivo. 

• Descrição: Localizam-se anexos a portaria e bilheteria. Consistirá em um 
estacionamento descoberto com sistema de drenagem e revestimento 
adequados, com área ainda não estimada, e em um terminal para o transporte 
interno (TTI) coberto para embarque e desembarque do sistema de transporte 
interno do Parque.  

• Resultados esperados: 

1. Estacionamento implantado e em funcionamento, absorvendo a demanda 
gerada de forma eficaz e ordenada, sem causar impactos visuais e/ou 
ambientais resultantes de sua implantação e operação; e 

2. Terminal de transporte implantado e em funcionamento, atendendo a 
capacidade de suporte máxima prevista para os atrativos e para o Centro de 
Apoio ao Visitante da Área Estratégica Fortaleza.  

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Projeto do estacionamento e terminal elaborados; e 

3) Estacionamento e terminal implantados e em funcionamento, atendendo ao 
público de forma eficiente e ordenada. 

• Condicionante: A proibição de entrada de veículos no Parque, como ocorre 
atualmente, está condicionada a disponibilização dos serviços de 
estacionamento e transporte interno. 

• Atividades e diretrizes técnicas:  

b.1) Elaborar projeto para o estacionamento, incluindo bicicletário, identificando 
o local ideal, próximo ao ponto 4, e considerando o número balizador da 
visitação, potenciais serviços a serem oferecidos no local e demais 
diretrizes institucionais. 

b.2) Elaborar projeto para o Terminal de Transporte Interno (TTI) identificando 
o local ideal, próximo ao ponto 4, considerando o número balizador da 
visitação e diretrizes de acessibilidade. 

b.3) Viabilizar e acompanhar a construção do estacionamento e TTI. 

• Todas as intervenções físicas, incluindo o próprio estacionamento e TTI, 
devem ser implementadas de forma a causar o mínimo impacto 
ambiental e paisagístico. 

• O terminal de embarque e desembarque deverá ser construído junto à 
Bilheteria  observando critérios de conforto e segurança, inclusive 
ambientais. 

b.4) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos necessários para a 
operação do estacionamento e TTI. 

b.5) Desenvolver modelo viável e implantar a operação do estacionamento e 
TTI.  
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c) Transporte Interno (Figura 4.7-9)  

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: consiste no sistema de transporte interno do Parque Nacional da 
Serra Geral, interligando a Portaria Fortaleza (ponto 3) ao Centro de Apoio ao 
Visitante (ponto 19, figura 4.7-9). 

• Resultados esperados: 

1) Oferecer ao visitante um transporte eficiente e confortável, com capacidade 
de atender a todas variações na demanda gerada atualmente, sem acarretar 
efeitos nocivos ao meio ambiente.  

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; e 

2) Transporte interno implantado e em funcionamento sob sistema de 
concessão.  

• Atividades e diretrizes técnicas: 

c.1) Elaborar projeto para o transporte interno, considerando necessidades de 
diferentes modais e finalidades de transporte, bem como avaliando utilização de 
tecnologias viáveis que proporcionem redução de impactos indesejáveis. 

c.2) Implantar o sistema de transporte interno  

 

d) Via Fortaleza (Figura 4.7-9) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: a Via Fortaleza, eixo principal desta Área Estratégica, tem 
aproximadamente 6,7 km de extensão sem pavimentação e sofre problemas de 
drenagem e manutenção. Ligando a Portaria Fortaleza ao Centro de Apoio ao 
Visitante (do ponto 3 ao 19, figura 4.7-9), demanda ações específicas para 
possibilitar o adequado funcionamento do sistema de transporte interno no 
PNSG.  

• Resultados esperados: 

1) Pavimentação adequada realizada com implantação de sistema de drenagem 
eficiente e de outras estruturas de apoio ao público. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Via pavimentada com sistema de drenagem implantado; 

3) Estruturas de apoio na Via implantadas; e 

4) Menor impacto causado pela erosão e menor interferência sobre as áreas de 
banhado e turfeiras. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

d.1) Elaborar projeto para implantação da Via Fortaleza, levando em 
consideração soluções de drenagem, pavimentação, redutores de 
velocidade, sinalização viária, pontos de parada do transporte na Via no 
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Mirante da Estrada e na entrada do Circuito da Pedra do Segredo e ciclovia 
e passeio em todo o percurso da Via, integrada a esta.  

d.2) Implantar a Via e estruturas complementares, como mirantes, bicicletários 
terminal de embarque e áreas de manobra, considerando o mínimo 
impacto ambiental em sua implementação. 

 

e) PIC Fortaleza (Figura 4.7-9) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: consiste numa pequena casa de madeira adaptada para o 
funcionamento do PIC, fora dos padrões estabelecidos para os outros PIC’s, 
situada às margens da estrada do Fortaleza junto a um galpão utilizado como 
depósito (pontos 6 e 7 da figura 4.7-9, respectivamente). Para esta edificação 
está prevista a base temporária para serviços importantes para a Unidade 
(prevenção e combate a incêndios, fiscalização e pesquisa e manejo), sendo 
sua estrutura futuramente demolida e retirada. 

• Resultados esperados: 

1. Viabilizar o uso temporário do PIC como base para os serviços de 
prevenção e combate a incêndios, fiscalização, pesquisa e manejo do 
PNSG; e 

2. Futura desativação do PIC e demolição e remoção das estruturas ali 
existentes. 

• Indicadores: 

1) PIC adaptado e em funcionamento como base para os serviços de 
prevenção e combate a incêndios, fiscalização e pesquisa e manejo do 
PNSG em caráter temporário;  

2) PIC desativado após a instalação da Portaria Fortaleza e incorporação da 
sede da Fazenda Fortaleza; e  

3) Estruturas demolidas e retiradas após a desativação. 

• Atividades e diretrizes técnicas : 

e.1) Implantar temporariamente na área do atual PIC a base de apoio da 
brigada de prevenção e combate a incêndios, da fiscalização e da 
pesquisa e manejo do Parque Nacional da Serra Geral, incluindo 
adaptações que possibilitem: depósito de materiais necessários para tais 
serviços no galpão; a utilização da casa como refeitório e dormitório 
temporário; e a instalação de equipamentos e infra-estrutura móvel (que 
possa ser posteriormente retirada) julgada estritamente necessária para a 
operação temporária dos serviços pelas respectivas equipes técnicas 
responsáveis e pela administração dos Parques. 

• A estrutura atual deve sofrer o mínimo de interferência na adaptação 
para a instalação da base de apoio da brigada de prevenção e 
combate a incêndios, da fiscalização e da pesquisa e manejo.  

• O caráter da ocupação é temporário. 
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• As atividades e adaptações previstas na área não deverão interferir com 
o uso público previsto para esta AEI. 

e.2) Após a incorporação da sede da Fazenda Fortaleza  e  adaptação das 
estruturas já existentes nesta área, desativar, demolir e recuperar a área 
do atual PIC. 

• A desativação e demolição do atual PIC está condicionada a 
implantação da Portaria Fortaleza e a solução fundiária da fazenda 
Fortaleza, onde deverá ser instalada a infra-estrutura definitiva para a 
base de apoio da brigada de prevenção e combate a incêndios, da 
fiscalização e da pesquisa e manejo para PNSG. 

•  

f) Fazenda Fortaleza (Figura 4.7-9) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Ocupação Temporária. 

• Descrição: consiste na sede da Fazenda Fortaleza (ponto 32), apresentando, 
segundo informações locais, grande infra-estrutura instalada. A área não foi 
acessada e avaliada durante a elaboração do presente Plano devido a relação 
conflituosa existente. No entanto, pretende-se com a regularização fundiária da 
Fazenda viabilizar a instalação da base para a brigada de controle e combate a 
incêndios, para a fiscalização e para a pesquisa e monitoramento do PNSG.   

• Resultados esperados: 

1. Solução fundiária; e 

2. Futura instalação do PIC, da brigada de controle e combate a incêndios, 
suporte para fiscalização, pesquisa e monitoramento do Parque Nacional da 
Serra Geral. 

• Indicadores: 

1) Solução fundiária da Fazenda; e 

2) Avaliação da infra-estrutura e elaboração de projeto para a instalação da 
base para a brigada de controle e combate a incêndios, para a fiscalização e 
para a pesquisa e monitoramento do PNSG. 

• Atividades e diretrizes técnicas : 

f.1) Solucionar a questão fundiária da área, seguindo as diretrizes das AGGI 
19 a 24. 

f.2) Avaliar a estrutura e elaborar projeto para a  futura instalação da brigada 
de controle e combate a incêndios, suporte para fiscalização, pesquisa e 
monitoramento do Parque Nacional da Serra Geral.  

• O projeto deverá ser aprovado pela chefia dos Parques e DIREC.  

� O projeto de ampliação e adequação da estrutura deve levar em conta 
a infra-estrutura já disponível e as áreas degradadas, e sua 
implementação está condicionada ao processo de regularização 
fundiária. 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

146
� Especial atenção no projeto deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário 

da estrutura. 

�  Os equipamentos e infra-estrutura necessários para a operação 
devem suprir o adequado funcionamento de integração com os 
programas e objetivos  específicos desta AEI, incluindo: sistema de 
rádio-comunicação, binóculos, equipamentos para controle e combate 
a incêndios. 

 

g) Circuito da Pedra do Segredo (Figura 4.7-9)  

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo. 

• Descrição: localizado a meio caminho do Centro de Apoio ao Visitante, iniciando 
à beira da Via Fortaleza, consiste num circuito composto de trilhas e mirantes, 
com aproximadamente 4 km de extensão, que inicia junto a Via Fortaleza (ponto 
8) indo até o mirante da Pedra do Segredo (ponto 10), um dos principais 
atrativos do Parque, retornando para contornar o vértice do cânion, e daí até o 
Mirante da Cachoeira (ponto 12). Este circuito possibilita o retorno para a Via e a 
integração com o sistema interno de Transporte ou a conexão, no ponto 13, com 
a Trilha da Borda do Fortaleza. O Circuito da Pedra do Segredo inclui as 
propostas para o Mirante de mesmo nome, a Ponte do Tigre Preto, o Mirante do 
Tigre Preto e o Mirante da Cachoeira. A Ponte tornará seguro o acesso dos 
visitantes ao Mirante da Pedra do Segredo em todos os dias do ano. A 
implantação de mirante estruturado para observação da cachoeira do Tigre 
Preto no inicio desta trilha visa corrigir a situação emergencial de falta de 
segurança no local e aumentar a oferta de passeios auto-guiados e de fácil 
acesso no PNSG.  

• Resultados esperados: 

1) Implantação do Circuito com todas as estruturas de apoio previstas; 

2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do 
público que visita o Circuito, com o menor impacto possível na paisagem e 
no ambiente; e 

3) Frear os processos de degradação e recuperar o traçado da antiga Trilha da 
Pedra do Segredo. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados;  

2) Circuito com mirantes, ponte e materiais e equipamentos correlatos 
implantados e em funcionamento; e 

3) Fim do processo atual de degradação e recuperação das trilhas. 

• Atividades e diretrizes técnicas : 

g.1) Elaborar projeto e implementar o Circuito e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas.  
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g.2) Manter a vegetação na frente dos mirantes do Circuito aparada, para 

permitir a apreciação da paisagem. 

g.3)  Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto de recuperação 
das Trilhas do Circuito da Pedra do Segredo, incluindo a implantação de 
estruturas para transposição dos trechos acidentados do Circuito e a 
instalação, nos pontos de maior desnível, de degraus de madeira e 
eventualmente corrimãos. 

g.4) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos. 

• Sendo um Circuito destinado a atender grande fluxo de visitantes da 
Unidade, poderá ser determinada a futura pavimentação da trilha. O 
monitoramento de impactos deverá avaliar e estabelecer essa 
necessidade. 

 

h) Trilha da Borda do Fortaleza (Figura 4.7-9) 

• Inserção no Zoneamento: Zona de Uso Extensivo. 

• Descrição: a Trilha da Borda do Fortaleza estende-se desde a borda oeste do 
vértice do rio Tigre Preto (ponto 13) até o ponto 18 (Figura 4.7-9) e oferece 
traçados alternativos (variantes) e atrativos diversos, com aproximadamente 2 
km de extensão, apresentando-se como um grande mirante do cânion Fortaleza. 
No ponto 14, um mirante com pequena elevação favorecerá a vista (Mirante da 
Borda). Sobre o cânion de um pequeno afluente do rio Tigre Preto (transversal 
do Cânion Fortaleza) será implantada uma “ponte suspensa” como atrativo 
complementar desta trilha. 

• Resultados esperados: 

1. Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio previstas; 

2. Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do 
público que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no 
ambiente; e 

3. Frear os processos de degradação da trilha. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Fim do processo atual de degradação da trilha; e 

3) Trilha com mirante, ponte, variantes e materiais e equipamentos correlatos 
implantados e em funcionamento. 

• Atividades e sub atividades: 

h.1) Elaborar projeto e implementar a trilha e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas. 
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h.2) Manter a vegetação na frente dos mirantes aparada, de forma a permitir a 

apreciação da passagem. 

h.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos. 

 

i) Centro de Apoio ao Visitante Fortaleza (Figura 4.7-9) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: como o próprio nome diz, consistirá em um pequeno centro de apoio 
aos visitantes (ponto 19), a ser implantado junto a atual área do estacionamento, 
próxima ao Cânion Fortaleza do PNSG. A viabilização desta estrutura justifica-se 
pela grande distância existente entre a maior parte dos atrativos desta AEI e a 
Portaria Fortaleza. Como o local previsto para implantação do Centro apresenta 
áreas degradadas com diferentes níveis (“barrancos”), a estrutura deverá 
apresentar arquitetura de baixo impacto visual, literalmente incrustada no local. 
O suporte aos visitantes será proporcionado por serviços de café, sanitários, 
lojinha, sala para administração e primeiros socorros, painéis interativos 
educativos e de orientação e bancos e mesas para descanso e piqueniques. 

• Resultado esperado: 

1. Implantação de estrutura e serviço de apoio ao visitante de forma ordenada 
e eficiente. 

• Indicadores: 

1) Infra-estrutura, materiais e equipamentos previstos implantados; e 

2) Atendimento à capacidade de suporte estimada para a Área Estratégica de 
forma ordenada. 

• Atividades e diretrizes técnicas :  

i.1) Elaborar projeto e implantar o Centro de Apoio ao Visitantes do Fortaleza e 
elaborar e executar projeto considerando estrutura necessária para oferta 
de serviços de apoio à visitação e oportunidades para interpretação 
ambiental.  

 

j) Trilha da Mata Nebular (Figura 4.7-9) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo. 

• Descrição: consistirá em uma trilha com  700 metros de extensão, que inicia no 
ponto 20, próximo ao Centro de Apoio ao Visitante, contorna um capão de Mata 
Nebular e retorna ao Centro (ponto 19) por área de campo e banhado. Com o 
objetivo principal de proporcionar interpretação ambiental para visitantes de 
todas as faixas etárias e pessoas portadoras de deficiência, a trilha possui curta 
duração e grau de dificuldade fácil. 

• Resultados esperados: 

1) Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio previstas; 
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2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público 

que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente; 
e 

3) Frear os processos de degradação da trilha. 

• Indicadores: 

1) Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio previstas;  

2) Estudos específicos realizados; e 

3) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha.  

• Atividades e diretrizes técnicas :  

j.1) Elaborar projeto e implementar a trilha e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas. 

 

k) Trilha do Mirante do Fortaleza (Figura 4.7-9) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo. 

• Descrição: esta trilha compreende as propostas de estruturação dos Mirantes 
Torres (ponto 21), Planície (ponto 22), Fortaleza (ponto 23), Quebra Cangalha 
(ponto 24), Morro do Carazal (ponto 25) e Rio da Pedra (ponto 26). Destes, o 
Fortaleza é o único atrativo utilizado de forma intensiva atualmente. A trilha inicia 
no ponto 20 e segue pelo leito da via de acesso, interditada após o Centro de 
Apoio ao Visitante, até o ponto em que o percurso passa a ser sobre campo, 
acompanhando a borda do cânion, chegando ao Mirante do Fortaleza, de onde 
se segue para os demais mirantes por diferentes traçados. Portanto, 
compreendendo todas suas variantes, a Trilha do Mirante do Fortaleza possui 
aproximadamente 3 km de extensão. O traçado atual até o Mirante Fortaleza 
tem o solo bastante irregular, dificultando o acesso. Não existem estruturas de 
segurança e é grande o risco de acidentes. Esta trilha inicial e parte das demais 
já apresentam impactos nas áreas sobre solo natural, como o pisoteio da 
vegetação e a exposição do solo, sendo que no trecho ainda sobre o leito da 
estrada apresenta processo erosivo acentuado. Apesar do grande potencial da 
área, atualmente a grande maioria dos visitantes só realiza o passeio até o 
Mirante do Fortaleza, sem se deslocar até os demais.  

• Resultados esperados:   

1) Implantação da trilha e dos mirantes com todas as estruturas de apoio e 
segurança previstas; 

2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do 
público que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no 
ambiente; 

3) Viabilizar um programa de visitação diferenciado para interpretação noturna 
de firmamentos e aspectos astronômicos; e 

4) Frear os processos de degradação. 
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• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Trilha com mirantes, estruturas e equipamentos associados implantados; 

3) Programa de visitação noturna elaborado e em funcionamento; 

4) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha; e 

5) Fim do processo atual de degradação e recuperação da trilha. 

• Atividades e diretrizes técnicas:  

k.1) Elaborar projeto e implementar a trilha e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicos para planejamento, 
manejo, sinalização , monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas.  

 

l) Trilha do Cânion Fortaleza (Figura 4.7-9)  

• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva.  

• Descrição: o cânion Fortaleza é um dos maiores da região em extensão, com 
aproximadamente 6,5 a 7 km. Possui variação altitudinal de 200 a 1.000 m e 
largura entre 200 e 2.300 m. Estas características, somadas à exuberância do 
ambiente florestal do interior do cânion,  conferem um aspecto cênico singular 
de grande beleza. Por outro lado, formando um  importante reduto para diversas 
espécies da fauna cinegética de ocorrência local, o cânion Fortaleza é 
atualmente um local com grande pressão de caça, principalmente proveniente 
da planície. A Trilha do Cânion Fortaleza será destinada para a atividade de 
canionismo, seguindo o perfil detalhado pela ACASERGE, em anexo, como 
forma de viabilizar um esporte de aventura diferenciado e, ao mesmo tempo, 
inibir a ação de caçadores no interior do cânion. O canionismo começa junto ao 
vértice e encerra no ponto 28  (Figura 4.7-2.2), de onde os praticantes deverão 
seguir até o PIC Tigre Preto. 

• Resultados esperados: 

1) A atividade do canionismo praticada, com sistema eficaz de controle e 
segurança dos praticantes e com mínimo grau de impactos ambientais no 
cânion do Fortaleza.  

• Indicadores: 

1) Estudo de capacidade de suporte da trilha efetuado e sendo monitorado; 

2) Equipamentos de apoio (orientação, segurança e sinalização) definidos e 
implantados; 

3) Sistemas de operação (segurança e controle, e monitoramento de 
impactos) e agendamento elaborados e em funcionamento; e 

4) Atividade sendo praticada no cânion Fortaleza segundo normatização e 
regulamentação da mesma para o interior dos Parques. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

l.1) Elaborar projeto e implementar a trilha, estruturas facilitadoras e áreas de 
acampamento segundo recomendações institucionais e referências técnicas 
para planejamento, manejo, sinalização, monitoramento e operação de 
trilhas, atrativos, acampamentos e outras infraestruturas. 
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m) Trilha do Tigre Preto (Figura 4.7-9) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo. 

• Descrição: esta trilha entra por aproximadamente 2 km no cânion Fortaleza, 
pela baixada catarinense no município de Jacinto Machado, onde a Floresta 
Ombrófila Densa é bastante exuberante. Da mesma forma que a prática do 
canionismo e a implantação do PIC Tigre Preto, o funcionamento desta trilha 
ajudará a inibir a pressão de caça e outros delitos, como extração de palmito. 
Sua principal finalidade, no entanto, será proporcionar a interpretação e 
sensibilização ambiental dos usuários em relação à biodiversidade e à estrutura 
deste ambiente florestal. A trilha inicia junto ao PIC Tigre Preto (ponto 29), a ser 
implantado, indo ao encontro do ponto do final da trilha do canionismo (ponto 
28). 

•  Resultados esperados: 

1) Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio previstas; 

2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do 
público que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no 
ambiente; e 

3) Frear os processos de degradação. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Trilha e estruturas e equipamentos associados implantados; 

3) Fim do processo atual de degradação; e 

4) Manutenção do estado natural do entorno da trilha. 

• Atividades e diretrizes técnicas :  

m.1) Elaborar projeto e implementar a trilha e estruturas facilitadoras 
segundo recomendações institucionais e referências técnicas para 
planejamento, manejo, sinalização, monitoramento e operação de 
trilhas, atrativos e outras infraestruturas.  

m.2) O percurso na trilha deverá ser auto-guiado. 

 

 

n) PIC Tigre Preto (Figura 4.7-9)  

• Inserção no zoneamento: Zona de uso intensivo. 

• Descrição: comportará a estrutura, equipamentos e pessoal necessário para a 
operação de um PIC, que deverá funcionar de forma integrada com os demais. 
Como colocado anteriormente, a presença institucional do Parque na baixada, 
particularmente no setor norte referente a Jacinto Machado, é de extrema 
importância não só para evitar delitos ambientais (como a caça e a extração de 
palmito), mas também controlar atividades de uso público e estabelecer um 
contato mais sistemático com as comunidades do entorno. Assim, o PIC Tigre 
Preto, a ser implantado próximo ao ponto 29, possui localização e função 
estratégicas para as Unidades.   

• Resultados esperados: 

1) Auxiliar no controle e a integração das atividades de uso público no interior do 
cânion Fortaleza; 
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2) Delitos e infrações ambientais no interior do Parque e dentro do cânion 

Fortaleza coibidos pela presença institucional e pelas atividades operacionais 
e de uso público; e 

3) PIC construído e funcionando complementarmente aos demais, para 
integração das estratégias de fiscalização, proteção e monitoramento 
ambiental dos Parques. 

• Indicadores: 

1) Infra-estrutura do PIC construída; 

2) Equipamentos necessários para operação instalados; e 

3) PIC funcionando de forma integrada com os demais postos das Unidades. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

n.1) Elaborar e implantar projeto de construção do PIC do Tigre Preto, 
considerando estrutura necessária para oferta de serviços de apoio à visitação, 
estacionamentos e outras necessidades, seguindo as diretrizes institucionais. 

 

o) Portal do Tigre Preto (Figura 4.7-9)  

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial. 

• Descrição: pretende-se implantar uma estrutura física que delimite e informe a 
entrada do Parque Nacional da Serra Geral (ponto 30). Assim, o Portal Tigre 
Preto demarcará e limitará o acesso ao Parque.  

• Resultados esperados: 
1. Viabilizar o controle e informação de visitantes na entrada do Parque. 

• Indicadores: 
1) Estudos específicos realizados; e 
2) Portal com portão e placa informativa implantados. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

o.1) Elaborar e implantar projeto de Portal do Tigre Preto, considerando 
estrutura necessária e seguindo as diretrizes institucionais.  

 

4.7.2.1.3 Área Estratégica Borda dos Cânions (Figura 4.7-11) 
A Área estratégica Borda dos Cânions estende-se da porção sul a centro-norte da 
Gleba Norte do PNSG, e compreendendo principalmente espaços destinados ao uso 
público e para ações de fiscalização, controle, manejo e monitoramento  das 
Unidades, principalmente nesta Gleba. Os principais impactos observados, são a 
presença de gado e a suscetibilidade a queimadas. No entanto, estes impactos não 
parecem impedir a realização de atividades de uso público até o presente momento, 
que ocorrem de forma desordenada e sem controle. Pretende-se ordenar a principal 
vocação desta AEI, voltada para o uso público extensivo e de baixo impacto e coibir 
as atividades que levam a geração de impactos ambientais na região. Esta área 
estratégica contém: a Estrada de Serviço Malacara; a Trilha do Malacara; Trilha da 
Travessia da Borda; Trilha dos Cânions Índios Coroados e Molha Coco;Trilha do 
Cânion Malacara; Trilha do Malacara Superior e Trilha das Piscinas do Malacara. 

 

a) Estrada de Serviços do Malacara 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial. 
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• Descrição: esta estrada liga atualmente a Fazenda Fortaleza a RS-429, em 
frente à Guarita Gralha Azul, e servirá como via de acesso e apoio para as 
estratégias de fiscalização, proteção e ações de manejo e/ou monitoramento 
dos Parques. O seu traçado não foi georreferenciado durante a elaboração do 
presente Plano.   

• Resultados esperados: 

1) Viabilizar a utilização da estrada para as estratégias de fiscalização, proteção 
e ações de manejo e/ou monitoramento. 

• Indicadores: 

1) Regularização fundiária; 

2) Análise de viabilidade de uso da estrada realizada; e 

3) Estrada sendo utilizada para fiscalização, proteção e monitoramento. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

a.1) Realizar a regularização fundiária da área cortada pela estrada.  

a.2)  Analisar a viabilidade de uso da Estrada de Serviços do Malacara, 
incluindo a necessidade de ações de recuperação e/ou manejo para a sua 
adequada utilização com menor intervenção e impacto ambiental possível.   

a.3)  Utilizar a estrada como via de acesso e apoio para as estratégias de 
fiscalização, proteção e ações de manejo e/ou monitoramento dos 
Parques, incluindo a fiscalização e o monitoramento dos setores de uso 
público compreendidos na AEI Borda dos Cânions e como acesso 
estratégico para a brigada de controle e combate a incêndios.   

a.4) Realizar manutenção periódica da estrada, quando considerado 
estritamente necessário. 

• Eventuais estruturas de valor histórico cultural, ou não, existentes ao 
longo da estrada (taipas de pedra, casas, sítios arqueológicos, etc) 
devem ser avaliados criteriosamente quanto à necessidade de ações 
especificas para sua conservação ou sua demolição e retirada dos 
escombros.  
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Figura 4.7-11 – AEI Borda dos Cânions 
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b) Trilha do Malacara (Figura 4.7-11) 

• Inserção no Zoneamento: Zona de uso Extensivo. 

• Descrição: a Trilha do Malacara  estende-se desde a Portaria Gralha Azul 
(ponto 53) até a borda do cânion Malacara, próxima ao ponto 38, retornando 
pela borda da serra até o ponto 33, num traçado aproximado de 15 km. A 
própria trilha apresenta-se como um grande mirante dos cânions Malacara e 
Índios Coroados (Norte e Sul) e de toda a planície costeira que compreende o 
município de Praia Grande e região adjacente. Passa ainda por uma Zona 
Histórico-cultural que resguarda uma antiga Taipa de Pedra. A paisagem 
predominante combina elementos campestres, rupícolas, turfeiras e pequenos 
capões de Mata de Araucária e Mata Nebular com a fabulosa vista dos cânions 
com suas paredes escarpadas que podem chegar a 800 metros de altura. 

• Resultados esperados: 

1) Regularização fundiária das propriedades cortadas pela trilha; 

2) Implantação da trilha com todas as estruturas de apoio e segurança 
previstas; 

3) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público 
que visita a trilha com o menor impacto possível na paisagem e no ambiente;  
e 

4) Frear os processos de degradação do antigo traçado da Trilha do Malacara. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Trilha e estruturas associadas implantadas e em funcionamento; 

3) Manutenção do estado natural do entorno da trilha; e 

4) Fim do processo atual de degradação da trilha.  

• Atividades e diretrizes técnicas: 

b.1) Realizar a regularização fundiária das propriedades cortadas pela Trilha do 
Malacara. 

b.2) Elaborar projeto e implementar a trilha e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas. 

c) Trilha da Travessia da Borda (Figura 4.7-11) 

• Inserção no Zoneamento: Zona de Uso Extensivo/Primitivo. 

• Descrição: a Trilha da Travessia da Borda constitui um atrativo diferenciado das 
Unidades, onde os visitantes poderão realizar uma caminhada de longa duração 
(aproximadamente dois dias) ao longo da borda dos Aparados da Serra, 
pernoitando em locais específicos e previamente demarcados. Ela estende-se 
desde da Portaria Gralha Azul (ponto 53, figura 4.7-13), na AEI itaimbézinho, 
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até o Centro de Apoio ao Visitante (ponto 19, figura 4.7-9), na AEI Fortaleza, 
através dos campos junto à borda do planalto, num traçado de 
aproximadamente 25 km de extensão. Estão programadas duas áreas para 
camping selvagem ao longo da trilha que deverão ser utilizadas, em sistema de 
rodízio, para o pernoite dos visitantes (pontos 31 e 37, figura 4.7-11). 

• Resultados esperados: 

1) Implantação da trilha diferenciada de longa duração e com pernoite ao longo 
da borda dos Aparados da Serra com todas as estruturas de apoio e 
segurança previstas; 

2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público 
que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no 
ambiente; e 

3) Frear os processos de degradação.  

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Trilha e estruturas associadas implantadas e em funcionamento; e 

3) Fim do processo de degradação da trilha. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

c.1) Elaborar projeto e implementar a trilha, estruturas facilitadoras e áreas de 
acampamento segundo recomendações institucionais e referências 
técnicas para planejamento, manejo, sinalização, monitoramento e 
operação de trilhas, atrativos, acampamentos e outras infraestruturas. 

d) Trilha dos cânions Índios Coroados e Molha Coco (Figura 4.7-11) 

• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva  

• Descrição: trata-se de dois cânions situados na porção sudeste da Gleba Norte 
do Parque Nacional da Serra Geral, cujos perais possuem variação altitudinal de 
100 a 1.000 m, 4 km de extensão aproximada e largura variando entre 100 e 
500 m. Estas trilhas serão destinadas à prática de canionismo, iniciando junto 
aos vértices dos cânions Índios Coroados, no ponto 34, Molha Coco, no ponto 
36 (Figura 4.7-11), segundo perfil detalhado pela ACASERGE, em anexo. 

• Condicionante: A implantação das trilhas fica condicionada ao estabelecimento 
dos acessos à área, inclusive pelas propriedades particulares localizadas fora do 
limite da UC.  

• Resultados esperados: 

1) Viabilizar a prática de canionismo, através de um sistema eficaz de controle 
e segurança dos praticantes e com mínimo grau de impactos ambientais nos 
cânions.  

• Indicadores: 

1) Estudos de capacidade de suporte das trilhas realizados e monitorados; 

2) Equipamentos de apoio (orientação, segurança e sinalização) definidos e 
implantados; 
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3) Sistemas de operação (segurança, controle e monitoramento de impactos) e 

agendamento elaborados e em funcionamento; e 

4) Atividade sendo praticada nos cânions Índios Coroados e Molha Coco 
segundo normatização e regulamentação para as mesmas no interior dos 
Parques. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

d.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, manejo, 
sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e outras infraestruturas. 

 

e) Trilha de canionismo do Cânion Malacara (Figura 4.7-11) 

• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva  

• Descrição: trata-se de um cânion situado na encosta da Serra Geral, na porção 
sudeste da Gleba Norte do PNSG, cujos perais possuem variação altitudinal de 
100 a 1.000 m, 5 a 6 km de extensão e largura variando entre 100 e 200 m. Esta 
trilha será destinada à prática de canionismo, iniciando junto ao vértice no ponto 
39 e encerrando no ponto 40, de onde se segue pela Trilha das Piscinas do 
Malacara até a saída do Parque (ponto 41). 

• Resultados esperados: 

1) Viabilizar a prática de canionismo, com sistema eficaz de controle e 
segurança dos praticantes e com mínimo grau de impacto ambiental no 
cânion.  

• Indicadores: 

1) Estudo da capacidade de suporte da trilha efetuado e sendo monitorado; 

2) Equipamentos de apoio (orientação, segurança e sinalização) definidos e 
implantados; 

3) Sistemas de operação (segurança, controle, e monitoramento de impactos) e 
agendamento elaborados e em funcionamento; e 

4) Atividade sendo praticada no cânion Malacara segundo normatização e 
regulamentação para a mesma no interior dos Parques. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

e.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras 
segundo recomendações institucionais e referências técnicas para 
planejamento, manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, 
atrativos e outras infraestruturas.  

 

f) Trilha de canionismo do Malacara Superior (Figura 4.7-11) 

• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva  

• Descrição: consiste em uma trilha de curta duração (aproximadamente 30 
minutos), mas com grau de dificuldade médio, que contorna o vértice do cânion 
Malacara e desce pela sua vertente sul até a última cachoeira do trecho 
chamado Malacara Superior. Esta trilha vem sendo usada de forma 
desordenada por pessoas que acampam irregularmente junto ao vértice do 
Malacara. O alto grau de declividade e o fato de atravessar trechos de Mata 
Nebular com solo raso, deve ser objeto de estudos futuros para recuperação e 
viabilidade de utilização. No entanto, ela possui grande potencial de 
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interpretação e recreação, particularmente como atrativo complementar para os 
visitantes agendados das Trilhas da Travessia da Borda e do Malacara. 

• Resultados esperados: 

1) Recuperação e viabilização de uso da trilha; e 

2) Controle do processo de degradação.  

• Indicadores: 

1) Estudo da capacidade de suporte da trilha efetuado e monitorado; 

2) Fim do processo de degradação; 

3) Trilha e equipamentos associados implantados e em funcionamento; e 

4) Atividade de visitação sendo praticada de forma ordenada e com baixo 
impacto ambiental. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

f.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas.  

 

g) Trilha das Piscinas do Malacara (Figura 4.7-11) 

• Inserção no Zoneamento: Zona de Uso Extensivo 

• Descrição: trata-se de um conjunto de três piscinas naturais (poços) com 
profundidade média de 3 m. O maior poço tem uma área de aproximadamente 
50 m2. Destacam-se no cenário desta trilha as íngremes paredes do cânion e 
sua cobertura vegetal junto ao leito do rio. Exceto pelo trecho inicial (a partir do 
ponto 41) da caminhada, ao qual segue-se por uma trilha até o rio, o percurso 
restante é feito por dentro do leito até o ponto 40 (Figura 4.7-11). 

• Resultados esperados: 

1) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público 
que visita as Piscinas do Malacara, com o menor impacto possível na 
paisagem e no ambiente. 

• Indicadores: 

1) Estudo da capacidade de suporte da trilha efetuado e monitorado; 

2) Trilha e equipamentos associados implantados e em funcionamento; 

3) Atividade de visitação sendo praticada de forma ordenada e com baixo 
impacto ambiental; e 

4) Manutenção da qualidade dos ambientes. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

g.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas.   
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4.7.2.1.4 Área Estratégica Morro Agudo (Figura 4.7-12) 

A Área Estratégica Morro Agudo está localizada junto a localidade que leva o mesmo 
nome, na porção noroeste do Parque Nacional dos Aparados da Serra. Esta AEI é 
atualmente cortada por uma rodovia municipal que liga a RS 429 a RS 020, 
consistindo em um ponto de conflito e pressão sobre a Unidade.  Esta AEI  será 
voltada para o uso público, com  enfoque na educação e interpretação ambiental dos 
aspectos da cultura regional, dos ambientes naturais (Campos, Mata de Araucária e 
banhados) e sua biodiversidade associada; e para parte das atividades de  gestão das 
Unidades e a centralização das atividades de  fiscalização e de prevenção e combate 
a incêndios. 

a) PIC Morro Agudo (Figura 4.7-12) 

• Descrição: consiste na edificação atualmente utilizada como PIC, cuja estrutura 
é dotada de escritório, garagem, alojamento e sanitários.  Funciona como ponto 
de apoio para as brigadas de prevenção e combate a incêndios na época das 
queimadas, entre os meses de de junho a de outubro.   

• Resultados esperados: 

1) Ampliação da edificação do PIC de modo a comportar adequadamente as 
atividades previstas de fiscalização, de prevenção e combate a incêndios e 
controle visitação da AEI; e 

2) Controle e integração das atividades de visitação  da AEI Núcleo Morro 
Agudo. 

• Indicadores: 

1) Infra-estruturas complementares construídas; 

2) Equipamentos necessários para operação instalados; e 

3) PIC operando de forma integrada com as estratégias de proteção e 
monitoramento ambiental e visitação dos Parques.   

• Atividades e diretrizes técnicas: 

a.1) Elaborar e implantar projeto para ampliação e adequação do PIC Morro 
Agudo, considerando estacionamentos e eventuais outras estruturas 
necessárias.  
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Figura 4.7-12 – AEI Morro Agudo 
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b) Casa de Saberes e Fazeres Morro Agudo (Figura 4.7-12) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo e Zona de Ocupação 
Temporária. 

• Descrição: A Casa de Saberes e Fazeres Morro Agudo localiza-se na porção 
noroeste do Parque Nacional dos Aparados da Serra, na margem da estrada 
Morro Agudo/Azulega, que liga a RS 429 a RS 020, no ponto 42 (Figura 4.7-12). 
Na  área , atualmente, existe  uma edificação antiga, denominada de centro 
comunitário, que vende produtos artesanais e culinários regionais, uma capela e 
uma pequena residência adjacente.   

• Resultados esperados: 

1) Adequação e restauração das estruturas existentes no atual centro 
comunitário, com baixo impacto visual e respeito a cultura local, de modo a 
atender a demanda de visitação da AEI Morro Agudo de forma ordenada e 
eficiente; 

2) Desativação da capela; 

3) Demarcação dos limites corretos do Parque nesta AEI; e 

4) Implantação do portal de entrada do Parque. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Estrutura do Centro Comunitário com adequação e restauração realizadas; 

3) Limites definidos; e 

4) Atendimento ao público satisfatório. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

b.1) Elaborar e implantar projeto para a adequação e restauração das 
estruturas da Casa de Saberes e Fazeres Morro Agudo. 

b.1.1) A revitalização e reforma das edificações. 

b.1.2) Instalação de equipamentos de apoio a visitação como painéis 
informativos e interpretativos e bancos e mesas para descanso. 

� Neste local, os painéis interpretativos deverão abordar os 
temas história e cultura local. 

� Deverá ser instalado painel informativo contendo mapa das 
Unidades,  trilhas e mirantes, os horários de funcionamento e 
as normas de segurança. 

� Os painéis deverão ser em alto relevo e apresentar informação 
em três línguas (português, inglês e espanhol) e em braile. 

� Os bancos e mesas deverão seguir o padrão já utilizado para 
as Unidades. 
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b.2) Implantar serviços de apoio à visitação, bem como as estruturas 

necessárias, garantindo a harmonia entre as atividades culturais da 
comunidade local e as atividades de uso público e outras possíveis na 
região.  

b.3) Desenvolver projeto paisagístico com espécies nativas para a área, em 
especial, do estacionamento. 

b.4) Implantar portal como marco do limite do Parque e controle de circulação 
dos usuários (ponto 51). 

 

c) Trilha do Morro Agudo (Figura 4.7-12) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: a trilha inicia junto a Casa de Saberes e Fazeres Morro Agudo (ponto 
42), a ser implantado, indo ao encontro do Mirante do Banhado Grande (ponto 
45), num trajeto de aproximadamente 4 km. Ela consiste basicamente no leito 
da atual rodovia municipal que liga a RS 020 a RS 429, denominada de estrada 
Morro Agudo/Azulega, sendo, apesar da distância, classificada como uma trilha 
com grau de dificuldade de fácil a médio. Ali serão aproveitados os atributos dos 
ambientes de Campos, Mata de Araucária e Banhado para atividades e/ou 
materiais/equipamentos de educação e interpretação ambiental. A existência de 
um atrativo peculiar, a Casa das Macieiras (ponto 44) juntamente com a Casa 
de Saberes e Fazeres permite o aproveitamento do conceito histórico-cultural 
nesta trilha. 

• Resultados esperados: 

1) Implantação da trilha e dos mirantes com todas as estruturas de apoio e 
segurança previstas; 

2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público 
que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no 
ambiente; 

3) Frear o processo de degradação; e 

4) Fechamento da estrada para trânsito local. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Trilhas, Mirantes e estruturas associadas implantadas; 

3) Recuperação do estado natural da área do entorno da trilha; 

4) Fim do processo atual de degradação; e 

5) Fim do fluxo de veículos particulares na estrada. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

c.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas. 

c.2) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos.  
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c.3)  Instalar em caráter temporário uma barreira no ponto 43 visando 

interromper o fluxo de automóveis na estrada e permitir apenas o acesso 
às propriedades ainda não indenizadas. 

c.4) Gestionar junto a prefeitura de Cambará do Sul o fechamento definitivo da 
estrada Morro Agudo / Azulega. 

 

d) Casa das Macieiras (Figura 4.7-12) 

• Inserção no zoneamento: Zona Histórico-Cultural. 

• Descrição: a Casa das Macieiras (ponto 44) é uma antiga residência,  e a única 
na região dos Parques, construída com arquitetura tipicamente germânica, 
contendo afrescos nas paredes de seus cômodos. Recentemente, foi construída 
uma estrutura em alvenaria, para dar condições de moradia.   

• Resultados esperados: 

1) Restauração e integração da Casa das Macieiras ao programa de uso 
público desta AEI; e 

2) Implantação de equipamentos de apoio ao público de modo a receber a 
demanda prevista de visitantes desta AEI de forma ordenada e eficiente. 

• Indicadores: 

1) Análise de viabilidade e estudos específicos realizados;  

2) Casa das Macieiras restaurada e equipamentos de apoio ao público 
implantados; e 

3) Atendimento à capacidade de suporte estimada para a Área Estratégica de 
forma ordenada. 

• Atividades e diretrizes técnicas:   

d.1) Executar análise de viabilidade e projeto de restauração e integração da 
Casa das Macieiras ao programa de uso público desta AEI, relacionada ao 
contexto histórico cultural. 

� A análise de viabilidade deve incluir a possibilidade de adequação e 
caracterização da estrutura complementar em alvenaria ou sua 
demolição, levando em conta potenciais impactos ao ambiente do 
entorno da casa e a capacidade de absorção da demanda de uso 
público prevista.  

� A arquitetura e os afrescos deverão ser analisados com maior ênfase 
quanto a aspectos históricos e culturais. 

� A integração do programa de uso público deve prever adequação da 
área externa com a implantação de bancos e mesas para descanso e 
piqueniques. 

d.2) Elaborar e executar projeto da restauração da  Casa das Macieiras. 

� Deverão ser consultados especialistas para a elaboração e execução 
do projeto de recuperação. 

d.2.1) Implantar os serviços e equipamentos necessários para o apoio ao 
uso público na Casa incluindo: painéis para interpretação dos 
afrescos e outras particularidades arquitetônicas, sanitários, 
recepcionista para orientação aos visitantes, bancos e mesas para 
descanso e piqueniques.   

d.2.2) Desenvolver projeto paisagístico de acordo com o cenário natural. 
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� O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos 

Parques, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao 
ambiente. 

� Especial atenção deverá ser dedicada ao sistema de tratamento 
hidro-sanitário e de abastecimento de energia. 

� Os sanitários devem estar sempre disponíveis, limpos e em 
condições de uso, sendo sua manutenção responsabilidade da 
administração dos Parques. 

� Os bancos e mesas para descanso e piquenique devem seguir o 
padrão já utilizado para as Unidades. 

d.2.3) Instalar lixeiras no junto aos bancos e mesas da Casa das 
Macieiras e prever sistema de coleta regular do lixo. 

� A implantação de lixeiras e sistema de coleta seletiva está 
condicionada ao estabelecimento de destinação adequada no 
entorno das Unidades, conforme especificações das AGGI 69. 

� O sistema de coleta regular do lixo deve ser feito de forma 
integrada ao da Trilha do Morro Agudo. 

 

e) Portão Camisas e Torre de Incêndio (Figura 4.7-12) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial. 

• Descrição: estas estruturas consistem na Torre de Incêndio (ponto 50) já  
implantada e no Portão Camisas (ponto 47), a ser implantado, para futuro 
controle do trânsito na estrada Morro Agudo/Azulega, e fazem parte do sistema 
de proteção e manejo dos Parques. 

• Resultados esperados: 

1) Eficiência no controle de incêndios nesta AEI e região adjacente; e 

2) Eficiência no controle do tráfego na AEI. 

• Indicadores: 

1) Incidência de incêndios monitorada e controlada no Parque e na Zona de 
Amortecimento próxima a AEI Morro Agudo; e 

2) Eliminação do tráfego de veículos na estrada Morro Agudo/Fortaleza. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

e.1) Adquirir e implantar o Portão Camisas junto ao ponto 47 (Figura 4.7-12). 

�  O portão servirá para os serviços definidos pela administração dos 
Parques, incluindo fiscalização, proteção e combate a incêndios. 

� A implantação do Portão estará condicionada a uma articulação para 
fechamento da estrada junto à prefeitura de Cambará do Sul, conforme 
AGGI 46. 
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e.2)  Articular junto a prefeitura de Cambará do Sul o fechamento da estrada 

Morro Agudo/Azulega, tomando as medidas legais cabíveis para tanto. 

� Enquanto a estrada estiver oficialmente fechada e a situação fundiária 
do “chapéu” não estiver completamente regularizada, deve-se prever a 
disponibilização de uma chave do cadeado do Portão Camisas para 
cada um dos proprietários da região do “chapéu” que 
comprovadamente utilizem a estrada como acesso. 

� Após a regularização fundiária do “chapéu” deve-se prever a troca do 
cadeado do Portão Camisas.  

� Deverá ser colocada placa informativa sobre o limite do Parque. 

e.3) Instalar melhorias junto à torre, especificadas no Sistema de Prevenção e 
Combate a Incêndios (AGGI 61).  

� A torre deverá passar por manutenção semestral. 

 

f) Estrada das Taipas (Figura 4.7-12)  

• Inserção no zoneamento: Zona de Ocupação Temporária  

• Descrição: consiste no acesso de uma antiga fazenda (ponto 49) no interior do 
PNAS, que liga a RS 020 à estrada do Morro Agudo/Azulega (saindo no ponto 
46), sem pavimentação e que corta áreas de Campo, capões de Mata de 
Araucária e contorna o Banhado Grande. 

• Resultados esperados: 

1) Análise de viabilidade para a utilização da propriedade e estrada no 
programa de proteção, manejo, pesquisa e monitoramento  do Parque. 

• Indicadores: 

1) Análise de viabilidade realizada. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

f.1) Realizar a regularização fundiária da área cortada pela estrada.  

f.2)  Realizar a desativação e demolição das estruturas, após a regularização 
fundiária das propriedades, que forem consideradas desnecessárias para 
as Unidades 

� As Taipas de Pedra  e outros sítios históricos ou arqueológicos deverão 
ser  preservados. 

f.3) Utilizar a estrada para a fins de proteção, manejo, pesquisa e 
monitoramento. 

f.4) Realizar manutenção periódica da estrada, quando considerada 
estritamente necessária. 
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g) Portal Cambará-Praia Grande (Figura 4.7-12)  

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial  

• Descrição: consistirá em uma estrutura para demarcação dos limites dos 
Parques e informação aos transeuntes da RS 429, que a estrada bordeja ambas 
Unidades de Conservação. 

• Resultados esperados: 

1) Implantar um Portal com placa informativa que delimite o início dos Parques 
e informe aos transeuntes sobre o fato de estarem entrando em um trecho 
da rodovia que bordeja ambas Unidades de Conservação. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; e 

2) Portal e placa informativa implantados. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

g.1)  Gerir junto ao DNER e tomar as medidas previstas em leis para autorizar a 
implantação do Portal na RS 429, junto ao ponto 52 (Figura 4.7-12).  

g.2)  Elaborar projeto, adquirir e implantar Portal com placa informativa, próximo 
ao ponto 52. 

� O projeto do Portal deve ser apreciado e aprovado pela administração 
dos Parques e manter a arquitetura definida para os outros portais a 
serem instalados nos Parques. 

� A placa do Portal deverá informar aos transeuntes da RS 429 sobre 
aspectos como: o fato de um trecho desta rodovia estar cortando os 
Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral; a distância até 
a Portaria Gralha Azul; os cuidados a serem tomados pelos motoristas 
com relação a velocidade; dentre outras informações julgadas 
pertinentes pela administração dos Parques.   

g.3)  Realizar estudos específicos para inclusão da aquisição e implantação do 
Portal como contrapartida nos contratos de concessão e/ou como medida 
compensatório da futura pavimentação da RS 429. 

� A manutenção do Portal, quando couber, deve ser incluída como 
contrapartida de concessionários, e/ou ficar a cargo da administração 
dos Parques. 

 

h) Futura Residência do Chefe (Figura 4.7-12)  

• Inserção no zoneamento: Zona de Ocupação Temporária.  

• Descrição: consiste numa residência situada no interior do PNAS, na região do 
“chapéu”, cuja situação fundiária não se encontra regularizada, e que deverá, 
após regularização e adequação da infra-estrutura, funcionar como a futura 
residência do chefe das Unidades (ponto 80.9). 

• Resultados esperados: 

1) Regularização fundiária da área; e 

2) Infra estrutura pronta para atender adequadamente as necessidades do 
chefe das Unidades.  
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• Indicadores: 

1) Situação fundiária da área regularizada; 

2) Estudos específicos realizados; e 

3) Adequação (restauração e/ou reforma) da residência realizada. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

h.1) Realizar a regularização fundiária da área. 

� A regularização fundiária deverá seguir as orientações especificadas 
pelas AGGI 19 a 24. 

h.2) Realizar estudos específicos para avaliar a necessidade de adequação 
(restauração e/ou reforma) da casa de modo a atender as necessidades 
básicas de moradia do chefe das Unidades. 

h.3) Elaborar projeto e implementar a adequação da futura residência do chefe, 
com base nos estudos específicos realizados. 

� O projeto deve levar em conta as estruturas já existentes e as áreas 
degradadas do entorno da casa. 

� Especial atenção deverá ser dedicada ao sistema de tratamento hidro-
sanitário e de abastecimento de energia. 

h.4) Realizar estudos específicos para inclusão da adequação da futura 
residência do chefe como contrapartida nos contratos de concessão. 

� A manutenção da residência, quando couber, deve ser incluída como 
contrapartida de concessionários, e/ou ficar a cargo da administração 
dos Parques. 

 

4.7.2.1.5 Área Estratégica Itaimbézinho (Figura 4.7-13) 

A Área Estratégica Interna Itaimbézinho está localizado na porção central do Parque 
Nacional de Aparados da Serra, junto a RS 429. Esta AEI concentra tanto os 
principais atrativos quanto as principais estruturas físicas já implantadas no PNAS. 
Assim, sua principal vocação é para a visitação através do uso intensivo, seguida de 
uso extensivo, tendo como principais enfoques interpretativos temáticas relacionadas 
a aspectos históricos, geológicos e biológicos (Floresta Ombrófila Mista, dos Campos, 
da Vegetação Rupícola, da Mata Nebular e biodiversidade a eles associada). 
Merecem também destaque, neste sentido, as temáticas sócio-ambientais interativas, 
de caráter didático e/ou interpretativo, que devem ser trabalhadas para o Centro de 
Visitantes Paradouro. Nesta AEI estão inseridas a Portaria e Bilheteria, 
Estacionamento e Terminal de Transporte Interno, Sistema de Transporte Interno, 
Área de Apoio Lava Pratos, Trilhas, Centro de Visitantes, Centro de Apoio ao 
Visitante, PIC e Portal. 

 

a) Portaria e Bilheteria Gralha Azul (Figura 4.7-13 e 4.7-14) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 
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• Descrição: a Portaria e Bilheteria Gralha Azul, localizada no ponto 53 (Figura 
4.7-13), é atualmente a estrutura que controla o principal acesso ao PNAS, 
sendo composta de uma pequena edificação e duas cancelas laterais, uma de 
entrada e outra de saída.   

• Resultados esperados: 

1) Controlar a entrada dos visitantes no Parque; e 

2) Visitantes atendidos satisfatoriamente quanto ao acesso  ao Parque e venda 
de ingressos. 

• Indicadores: 

1) Estrutura da portaria reformada e bilheteria construída; 

2) Equipamentos necessários para operação instalados; e 

3) Portaria e bilheteria funcionando e atendendo a demanda de forma ordenada 
e eficiente. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

a.1) Elaborar projeto e implantar a reforma da atual Portaria Gralha Azul, 
bilheteria e estruturas associadas. 

a.2) Elaborar e aplicar formulário de pesquisa do perfil e grau de satisfação do  
visitante, conforme diretrizes institucionais. 
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Figura 4.7-13: AEI Itaimbézinho 
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Figura 4.7-14: Portaria e Bilheteria Gralha Azul 
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b) Estacionamento e Terminal de Transporte Interno Gralha Azul (Figura 4.7-13 
e 4.7-14) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: localizado próximo aos pontos 54 e 53 (Figura 4.7-13) consistirá em 
um estacionamento descoberto com uma área aproximada de 3.000 m2, com 
sistema de drenagem adequado e revestimento alternativo, e um Terminal de 
Transporte Interno (TTI) coberto para embarque e desembarque do sistema de 
transporte interno do Parque. 

• Resultados esperados: 

1) Estacionamento implantado e em funcionamento, absorvendo a demanda 
gerada de forma eficaz e ordenada, causando mínimos impactos visuais 
resultantes de sua implantação e funcionamento; e   

2) Terminal de transporte implantado e em funcionamento, atendendo a 
capacidade de suporte máxima da AEI. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Projeto do estacionamento e terminal elaborados; e 

3) Estacionamento e terminal implantados e em funcionamento, atendendo ao 
público de forma eficiente e ordenada. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

b.1) Elaborar projeto e implantar estacionamentos, bicicletários e terminal 
de transporte interno.  

 

c) Transporte Interno (Figura 4.7-13 e 4.7-14) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Intensivo. 

• Descrição: é composto pelo sistema de transporte interno do PNAS, com 
veículos confortáveis, econômicos e ambientalmente adequados, interligando a 
Portaria Gralha Azul (ponto 53), o Centro de Visitantes Paradouro (ponto 61) e o 
Centro de Apoio ao Visitante do Cotovelo (ponto 63, figura 4.7-13), com 
aproximadamente 4 km de extensão. 

• Resultados esperados: 

1) Oferecer ao visitante um transporte eficiente e confortável, com capacidade 
de atender a todas variações na demanda gerada atualmente, sem acarretar 
efeitos nocivos ao meio ambiente.  

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; e 

2) Transporte interno implantado e em funcionando sob sistema de concessão 
sem acarretar danos ambientais aos Parques.  

• Atividades e diretrizes técnicas: 
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c.1) Realizar estudos e projetos necessários para viabilizar a implantação do 

transporte interno nas UC.  

d) Área de Apoio Lava Pratos (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial. 

• Descrição: A Área de Apoio Lava-pratos é uma estrutura já implantada e 
atualmente sem uso, localizada entre a Portaria Gralha Azul e o Centro de 
Visitantes. Ali serão instalados o refeitório e o vestiário para funcionários do 
Parque. Está localizada no ponto 55 (Figura 4.7-13). 

• Resultados esperados: 

1) Estruturação do local para uso e integração de servidores, funcionários 
conveniados ou terceirizados e condutores da AEI itaimbézinho. 

• Indicadores: 

1) Estrutura ampliada e adequada para seu funcionamento; e 

2) Satisfação dos servidores, funcionários conveniados e condutores quanto a 
estrutura e serviços. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

d.1) Elaborar e executar projeto para readequação e ampliação da Área de 
Apoio Lava Pratos de modo a atender a demanda de funcionários 
estabelecida neste documento, contendo refeitório e vestiário. 

• A capacidade da Área de Apoio Lava Pratos deve ser definida de acordo 
com o número de servidores, funcionários conveniados e condutores 
em atividade na AEI itaimbézinho, levando-se em conta os turnos e 
horários de trabalho. 

• O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos 
Parques, avaliando os impactos da ampliação/adequação da estrutura 
física ao ambiente. 

• Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário com 
relação aos potenciais riscos de poluição. 

d.2) Dotar a área de equipamentos e materiais necessários ao seu 
funcionamento adequado. 

• Os equipamentos e mobiliários devem incluir: mesas de refeição com  
cadeiras,  1 geladeira, 1 fogão, 2 armários entre outros. 

d.3) Elaborar sistema de utilização da área com diferentes turnos, de modo a 
não ultrapassar sua capacidade. 

• O uso da área é restrito aos servidores, funcionários conveniados ou 
terceirizados e condutores. 

d.4)  Elaborar e executar projeto paisagístico para isolar visualmente a Área de 
Apoio Lava Pratos. 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

173

• O projeto paisagístico deverá ser realizado com espécies arbóreas e/ou 
arbustivas nativas da região, sendo sua execução condicionada à 
aprovação pela administração das Unidades. 

 

e) Trilha da Mula (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: A trilha, auto guiada, passa por áreas de campos e de Mata de 
Araucária, iniciando no ponto 56, passando pelos pontos 57 e terminando no 
ponto 59 (Figura 4.7-13), num total de aproximadamente 4 km de extensão. 

• Resultados esperados: 

1) Implantação da trilha e de suas estruturas de apoio e segurança; e 

2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público 
que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no 
ambiente. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados;  

2) Trilha e estruturas associadas implantadas e em funcionamento; e 

3) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

e.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas. 

f) Trilha de Dossel das Araucárias (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo. 

• Descrição: A Trilha de Dossel das Araucárias é  diferenciada, situada na borda 
do capão de araucária junto à antiga casa da família do Sr. Marçal. Tem um 
percurso, com aproximadamente 3,5 km, que inicia no ponto 59 (Figura 4.7-13), 
passa pelos pontos 57 e 58 e volta ao início. Esta trilha comportará uma 
estrutura suspensa, próxima ao ponto 58, para interpretação dos estratos 
arbóreos e do dossel da Mata de Araucária e sua biodiversidade associada. 

• Resultados esperados: 

1) Implantação da trilha com estrutura suspensa adequada e segura; e 

2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do público 
que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no 
ambiente. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; e 

2) Trilha com estrutura suspensa e equipamentos associados implantados. 
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• Atividades e diretrizes técnicas: 

f.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas. 

 

g) Trilha do Vértice (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: A Trilha do Vértice, já implantada, possui extensão aproximada de 
1,5 km, que percorre um terreno de declividade suave (4-8%) ao longo da borda 
do cânion do itaimbézinho. Pavimentado com blocos hexagonais no primeiro 
trecho (até o Mirante do Vértice), o percurso - que inicia no Centro de Visitantes 
Paradouro (ponto 61 da figura 4.7-13) e termina no Mirante da Cachoeira (ponto 
60) - dura em média 45 minutos, numa caminhada enquadrada em grau de 
dificuldade fácil, cuja atratividade principal fica por conta da vista panorâmica do 
cânion, através dos mirantes.    

• Resultados esperados: 

1) Adequação/estruturação da trilha e seus mirantes, para atender ao fluxo de 
visitantes ordenada e eficientemente. 

• Indicadores: 

1) Trilha, mirantes e estruturas associados readequados; e 

2) Fim do processo atual de degradação. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

g.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas. 

 

h) Centro de Visitantes Paradouro (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: localizado na borda do cânion itaimbézinho, contendo as seguintes 
edificações atual Centro de Visitantes Paradouro (CV) e Posto de Informações e 
Controle, conhecido como Cabana, além da área de piquenique, no ponto 61 da 
figura 4.7-13. 

O CV contém sala para exposição, auditório, hall para recepção, lanchonete, 
sanitários públicos, no andar térreo, administração e sanitários administrativos 
no andar superior e quatro lojas, no andar inferior. A Cabana contém sala de 
eventos (utilizado temporariamente como ambulatório), sanitários e escritório 
(atualmente utilizado pelos guias). A área de piquenique contém bancos e 
mesas utilizados para a alimentação dos visitantes.  

O Centro de Visitante será destinado: 
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- andar térreo: recepção dos visitantes, sala para exposições permanente e 

temporária e guarda de acervo, café colonial (antiga lanchonete) e sanitários 
públicos; 

- andar superior: administração e área técnica de monitoramento, pesquisa e 
visitação; e 

- andar inferior: duas salas para lojas de suvenires e duas para 
concessionários e condutores. 

A Cabana será destinada: 

- uma sala de uso múltiplo para as atividades de educação e interpretação 
ambiental; podendo ser utilizado como pequeno auditório; e 

- uma sala para os educadores ambientais, com equipamentos/materiais para 
atividades didáticas interativas e de orientação. 

Área de piquenique será utilizada para: 

- área de lazer e alimentação externa; e 

- atividades ao ar livre de educação e interpretação ambiental. 

• Resultados esperados: 

1) Adequação do CV e da Cabana para atendimento das atividades de 
administração, visitação, educação e interpretação ambiental, além de 
alimentação. 

• Indicadores: 

1) Ampliações e adequações de infra-estrutura realizadas; 

2) Atividades previstas em funcionamento; e 

3) Atendimento ao público de forma ordenada e satisfatória, respeitando a  
capacidade de suporte estimada para a Área Estratégica. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

h.1) Elaborar e executar projeto de readequação do Centro de Visitantes 
considerando estrutura necessária para o funcionamento do receptivo, 
demandas da administração das UC, oferta de serviços de apoio à visitação e 
oportunidades para interpretação ambiental, garantindo a preservação do acervo 
do espaço cultural Padre Balduíno Rambo S.J.  

 

i) Centro de Apoio ao Visitante Cotovelo (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: Localiza-se na Trilha do Cotovelo distante Próximo ao mirante do 
cotovelo (ponto 63 da figura 4.7-13). Este Centro se destinará ao controle e 
orientação da visitação, apresentando arquitetura de baixo impacto visual, 
contendo café, sanitários, lojinha, painéis interativos educativos e de orientação, 
bancos e mesas para descanso e terminal de transporte interno.    

• Resultado esperado : 

1) Implantação de estrutura e serviço de apoio ao visitante; e 

2) O visitante atendido de forma ordenada e eficiente. 
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• Indicadores: 

1) Infra-estrutura, materiais e equipamentos previstos, implantados; e 

2) Atendimento à capacidade de suporte estimada para a Área Estratégica 
de forma ordenada. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

i.1) Elaborar e executar projeto para implementação do Centro de Apoio ao 
Visitantes do Cotovelo, considerando estrutura necessária para oferta de 
serviços de apoio à visitação e oportunidades para interpretação 
ambiental. 

 

j) Trilha do Cotovelo (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: A Trilha do Cotovelo, já existente, possui trajeto relativamente curto 
e grau de dificuldade fácil, iniciando no Centro de Apoio do Cotovelo (ponto 63), 
passando pelo Mirante do Cotovelo (ponto 62) e pelo Mirante Elevado (ponto 
64), com a opção de seguir até a Trilha Vertical (ponto 65). Atualmente, ainda 
sem a opção do transporte interno até o Centro de Apoio do Cotovelo, a trilha 
inicia a partir do Centro de Visitantes Paradouro, aumentando em cerca de 2 Km 
o seu percurso.  

• Resultados esperados: 

1) Viabilizar a melhoria da trilha e a adequação/estruturação de seus mirantes, 
para atender ao fluxo de visitantes de forma ordenada e eficiente;  

2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do 
visitante, com o menor impacto na paisagem e no ambiente; e 

3) Frear o processo de degradação.  

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados;  

2) Trilha, mirantes e estruturas associadas implantadas ou readequadas; 

3) Manutenção do estado natural do entorno da trilha; e 

4) Fim do processo atual de degradação. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

j.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas. 
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k) Trilha Vertical (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo. 

• Descrição: Esta trilha é diferenciada, composta de uma estrutura semelhante a 
um elevador com equipamentos associados (cênica e ambientalmente 
adequados), para interpretação vertical dos paredões do cânion do itaimbézinho 
nos seus aspectos geológicos e da vegetação rupícola. Esta trilha consiste 
ainda em uma oportunidade alternativa aos visitantes para a vista de dentro do 
cânion. Está localizada em um braço lateral do itaimbézinho, no ponto 65 da 
figura 4.7-13. 

• Resultados esperados: 

1) Viabilizar um atrativo diferenciado para desenvolvimento de atividades 
interpretativas e de sensibilização e apreciação de belezas cênicas com o 
mínimo impacto sobre a paisagem e o ambiente. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Trilha vertical e equipamentos associados implantados e em funcionamento; 
e 

3) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

k.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para implantação 
da Trilha Vertical. 

� Serão obrigatórias a análise e a apreciação do projeto por equipe 
técnica competente e independente indicada pela DIREC, antes da 
construção da trilha. 

� O projeto da Trilha Vertical deverá levar em conta as questões de 
adequação cênica, de minimização de impacto visual e ambiental e 
segurança. 

�  Prever no projeto estruturas de apoio para pessoas portadoras de 
deficiência e idosos e o transporte eventual das mesmas até ponto 
próximo da trilha. 

k.1.1) Definir o traçado ideal da Trilha Vertical, levando em consideração 
a adequação cênica e o impacto visual sobre a paisagem do 
cânion. 

k.1.2) Definir as estruturas e materiais necessários para a implantação da 
Trilha Vertical com segurança dos visitantes, incluindo a construção 
de um deck de madeira no fundo do cânion (no final da trilha). 

� Especial atenção deverá ser dedicada à segurança dos 
visitantes. 

� Na borda dos penhascos as estruturas de segurança devem ser 
feitas através de parapeitos metálicos que permitam a visão e 
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impeçam a transposição. Assim como nos mirantes atuais, deve-
se prever grade de proteção que impeça as crianças de 
passarem por baixo do parapeito. 

k.1.3) Definir fonte energética adequada com relação a aspectos 
ambientais, econômicos e de segurança. 

k.1.4) Realizar análise de viabilidade técnica, financeira e ambiental para 
implantar a Trilha Vertical. 

� A apreciação da análise será realizada por equipe técnica 
competente e independente indicada pela DIREC, antes da 
construção da trilha. 

k.1.5) Elaborar projeto e implantar via de acesso para uso restrito de 
pessoas portadoras de deficiência, idosos e pessoal da 
manutenção. 

� Este acesso deverá ser utilizado para a implantação da trilha e 
posteriormente para a utilização por pessoas portadoras de 
deficiência, idosos e pessoal da manutenção. 

k.1.6) Definir a capacidade de suporte da trilha, levando em conta 
tamanho de grupo, tempo de realização do percurso e número de 
grupos por dia. 

k.1.7) Definir temáticas e materiais e equipamentos necessários para a 
interpretação e orientação para os usuários da Trilha Vertical. 

� Os materiais interpretativos devem apresentar painel em alto 
relevo, com explicação trilingue (português, inglês e espanhol) e 
em braile. 

� Os principais temas devem ser relacionados a especificidade do 
ambiente, potencial de endemismo, variação climática, processo 
geológico, entre outros.   

k.2) Estabelecer o adequado sistema de operação de trilha. 

� O tempo de permanência no interior do cânion não deve superar 30 
minutos.  

� O passeio deve ser orientado para permitir ao visitante ter noções 
sobre o interior do cânion e dos paredões sem que ultrapasse o limite 
máximo de tempo de permanência. 

� Deve-se levar em conta visitantes provenientes do Centro de Apoio ao 
Visitante Cotovelo pela Trilha do Cotovelo ou por trilha variante da 
estrada (principalmente pessoas portadoras de deficiências ou 
idosos). 

� Deve-se prever a utilização da trilha para eventual resgate de 
visitantes do interior do cânion do itaimbézinho. 

� Deverá ser estabelecido um sistema para agendamento prévio do 
passeio. 
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� A trilha deverá ficar aberta durante o horário de funcionamento do 

Parque e em horários especiais para grupos pré- agendados. 

� O controle para a visitação desta atividade será feito no Centro de 
Apoio ao Visitante do Cotovelo. 

k.3) Implementar sistema de avaliação e manejo de impactos e de minimização 
de riscos em relação aos usuários da trilha. 

� O monitoramento deverá estabelecer e ajustar limites determinados 
pelos estudos de capacidade de suporte. 

k.4) Realizar estudos específicos para concessão e licitação da implantação e 
operação da trilha segundo a AGGI 31. 

 

l) Trilha de Observação de Aves/ Birdwatching (Figura 4.7-13)  

• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva. 

• Descrição: é uma trilha para observação de aves, de caráter mais restritiva, que 
contempla em seu percurso diversos ecossistemas com atributos especiais, 
principalmente voltados para este grupo faunístico. Ela tem trajeto circular, 
iniciando e terminando no ponto 63 da figura 4.7-13.   

• Resultados esperados: 

1) Viabilizar a implantação de uma trilha que atenda a um público específico e 
diferenciado de forma ordenada e eficiente. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Trilha implantada e em funcionamento; e 

3) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

l.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras segundo 
recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e 
outras infraestruturas, considerando as especificidades da atividade de 
observação de aves.  

 

m) Trilha do Rio do Boi (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Extensivo. 

• Descrição: consiste em uma trilha que percorre trechos de mata e parte do leito 
do rio no interior do cânion itaimbézinho, iniciando no PIC Rio do Boi (ponto 67) 
e terminando no ponto de descanso (ponto 66). Dali se tem a opção de seguir 
por mais um trecho pelo leito do rio adentrando ao cânion até próximo a Trilha 
Vertical, com ampla visão dos paredões.   
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• Resultados esperados: 

1) Viabilizar a implantação da trilha e estruturas associadas, para atender o 
fluxo de visitantes de forma adequada e ordenada;  

2) Permitir a recreação, informação, conscientização e sensibilização do 
público que visita a trilha, com o menor impacto possível na paisagem e no 
ambiente; e 

3) Frear os processos de degradação do traçado da trilha. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Trilha e estruturas e equipamentos associados implantados; 

3) Fim do processo atual de degradação da trilha; e 

4) Manutenção do estado natural da área do entorno da trilha. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

m.1) Elaborar projeto e implementar as trilhas e estruturas facilitadoras 
segundo recomendações institucionais e referências técnicas para planejamento, 
manejo, sinalização, monitoramento e operação de trilhas, atrativos e outras 
infraestruturas. 

n) PIC Rio do Boi (Figura 4.7-13)  

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial. 

• Descrição: consiste na estrutura de apoio, controle e proteção localizada na 
comunidade Rio do Boi (ponto 67 da figura 4.7-2.5), composta de 
estacionamento externo, alojamento para pesquisadores, sala registro e de 
recepção para visitantes e casa do funcionário.   

• Resultados esperados: 

1) Espera-se que esta base operacional viabilize o controle e integração de 
parte das atividades de uso público da Área Estratégica Interna Itaimbézinho 
e funcione como um posto complementar para integração das estratégias de 
fiscalização, proteção e monitoramento ambiental dos Parques. 

• Indicadores: 

5) Estrutura do PIC ampliada;  

6) Infra-estrutura e equipamentos necessários para operação viabilizados; e 

7) PIC funcionando de forma integrada com os demais postos das Unidades. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

n.1) Elaborar e implantar projeto para readequação do PIC Rio do Boi.  
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o) Portal do Rio do Boi (Figura 4.7-13) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial. 

• Descrição: como o PIC Rio do Boi está localizado no interior das Unidades 
afastado da estrada de acesso no limite do Parque, pretende-se implantar uma 
estrutura física que delimite e informe a entrada do PNAS (ponto 68) no leito da 
estrada e controle o acesso ao Parque.   

• Resultados esperados: 

1) Viabilizar o controle e informação ao visitantes na entrada do Parque na 
comunidade do Rio do Boi.  

• Indicadores: 

1) Portal e placa informativa implantados.  

• Atividades e diretrizes técnicas: 

o.1) Elaborar e implantar projeto de Portal do Rio do Boi, considerando 
estrutura necessária e seguindo as diretrizes institucionais  

 

4.7.2.1.6 Área Estratégica do Banhado Grande (Figura 4.7-15) 

A Área Estratégica do Banhado Grande está localizada na porção central do PNAS, 
entre as AEI Camisas e Morro Agudo, e reúne importantes atributos de biodiversidade 
dos Parques, sendo a maior parte deles relacionados ao ambiente de Banhado com 
turfeiras, que na área apresenta dimensão significativa e revela sua potencial 
importância na reservação de água e abastecimento de aqüíferos. Assim, sua 
principal vocação está relacionada à pesquisa científica com rigoroso controle e 
definição de prioridades, sendo ao mesmo tempo uma importante área de proteção 
das Unidades.   

• Inserção no zoneamento: Zona Primitiva 

• Resultados esperados: 

1. Regularização fundiária das propriedades situadas na AEI e região limítrofe 
ao Banhado Grande; 

2. Eficiência na fiscalização e proteção ambiental do Banhado; 

3. Eficiência no controle de pesquisas científicas no Banhado; e 

4. Aumento do conhecimento de aspectos físicos e ambientais do Banhado 
Grande, a partir de pesquisas científicas.   

• Indicadores: 

1) Situação fundiária das propriedades situadas na AEI Banhado Grande 
regularizada; 

2) Estratégica de fiscalização e monitoramento do Banhado Grande 
estabelecida e em funcionamento; e 
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3) Pesquisas científicas prioritárias para a área sendo realizadas, sob sistema 

eficiente de controle e monitoramento, gerando conhecimento dentro das 
lacunas estabelecidas. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

a.1)  Realizar a regularização fundiária das propriedades situadas na AEI e 
região limítrofe ao Banhado Grande. 

� A regularização fundiária deverá seguir as orientações especificadas 
pelas AGGI 19 a 24. 

a.2) Realizar estudos específicos para avaliar o potencial de utilização das 
infra-estruturas das propriedades regularizadas como base de apoio para 
ações de proteção, pesquisa e monitoramento nesta AEI 

� Caso os estudos de avaliação determinem a não utilização das 
estruturas físicas das áreas regularizadas, deve-se prever a demolição 
e recuperação das mesmas. 

� A possível demolição das estruturas deve levar em conta critérios 
ambientais e históricos, no que se refere a potenciais impactos de sua 
remoção sobre o patrimônio natural e histórico-cultural (presença de 
taipas de pedra, sítios arqueológicos, edificações antigas de valor 
histórico, entre outros). 

a.3) Definir linhas prioritárias, e incentivar a pesquisa científica na área do 
Banhado Grande. 

� Deverão ser priorizadas as pesquisas definidas nas AGGI 73, 75 e 77.   

� Deve-se seguir as orientações da AEI Camisas em relação ao sistema 
de operação da Casa de Pesquisadores. 

a.4) Estabelecer e seguir criterioso monitoramento das pesquisas a serem 
realizadas no Banhado Grande, acompanhando as especificações das 
respectivas licenças/autorizações, principalmente com relação ao tempo, 
periodicidade e quantidade de materiais coletados, acesso dos 
pesquisadores à área e outros aspectos pertinentes da metodologia a ser 
empregada. 

a.5) Implementar estratégia de fiscalização e monitoramento na área específica 
do Banhado Grande, de modo integrado ou complementar às estratégias 
especificadas na AGGI 60. 

�  Especial atenção deve ser dada à invasão de gado proveniente de 
propriedades internas ou vizinhas a AEI ou ao Parque. 

� Deve-se prever a utilização das torres para controle de incêndios já 
implantadas no PNAS, situadas nas AEI vizinhas ao Banhado Grande, 
para ações periódicas de fiscalização e monitoramento do mesmo. 
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Figura 4.7-15: AEI Banhado Grande 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

184

4.7.2.1.7 Área Estratégica Camisas (Figura 4.7-16) 

A Área Estratégica Camisas está localizada numa pequena região da porção central 
do PNAS, adjacente a AEI itaimbézinho. Sua principal vocação é a presença e 
controle da região em que está inserida, como ponto de apoio e controle para 
atividades de fiscalização e proteção. Esta área contem Torres de incêndio, a Casa de 
Pesquisadores e a Guarita Camisas. 

a) Torres de Incêndio (Figura 4.7-16) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial 

• Descrição: estas estruturas consistem nas Torres de Incêndio já implantadas 
(pontos 69 e 71), que fazem parte do sistema de controle e manejo de incêndios 
dos Parques. 

• Resultados esperados: 

1) Eficiência no controle de incêndios nesta AEI e região adjacente. 

• Indicadores: 

1) Melhorias nas torres viabilizadas; e 

2) Incidência de incêndios no Parque e Zona de Amortecimento próxima a AEI 
monitorada e controlada. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

a.1) Instalar melhorias e procedimentos à torre, especificadas no Plano de 
Prevenção e Combate a Incêndios, em anexo. 

a.2) Efetuar manutenção semestral nas torres. 
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Figura 4.7-16: AEI Camisas 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

186

b) Casa de Pesquisadores (Figura 4.7-16) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial 

• Descrição: consiste na estrutura atualmente conhecida como a “Casa do Chefe”, 
composta de duas edificações em madeira, localizadas no ponto 70 da figura 
4.7-16. 

• Resultados esperados: 

1) Viabilizar o funcionamento de alojamentos e de um pequeno laboratório para 
pesquisadores no PNAS.  

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Parcerias firmadas; 

3) Projeto de ampliação/adequação de infra-estrutura elaborado; 

4) Equipamentos adquiridos; e 

5) Alojamentos e laboratório estruturados e em funcionamento.  

• Atividades e diretrizes técnicas: 

b.1) Realizar estudos específicos e elaborar projeto para ampliação e 
adequação da infra-estrutura da Casa de Pesquisadores, incluindo a 
definição da infra-estrutura, dos materiais e equipamentos necessários ao 
adequado funcionamento do alojamento e laboratório da Casa de 
Pesquisadores. 

b.2) Identificar e articular parcerias estratégicas com universidades e centros 
de pesquisa para a ampliação e adequação da infra-estrutura  e a 
viabilização de materiais e equipamentos para o laboratório e o 
alojamento, através de convênios do tipo “time-sharing”. 

� O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos 
Parques, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente. 

� A ampliação/adequação da infra-estrutura da Casa deve considerar as 
estruturas já existentes e as áreas degradadas. 

� Especial atenção deverá ser deda ao sistema hidro-sanitário. 

b.3) Realizar estudos específicos para estabelecer sistema de 
operação/funcionamento da Casa de Pesquisadores levando em 
consideração: o cronograma de uso do alojamento e do laboratório pelas 
instituições parceiras e seus pesquisadores; as normas básicas de 
conduta dos pesquisadores na Casa (alojamento e laboratório) e no 
Parque como um todo; os mecanismos de avaliação/monitoramento das 
pesquisas e de integração/disponibilização dos resultados; e o 
compromisso da contrapartida estabelecida pela política de incentivos e 
seu cronograma de execução. 

� A manutenção da infra-estrutura e equipamentos é de responsabilidade 
dos parceiros e/ou da administração dos Parques, conforme 
estabelecido nos contratos de parcerias. 
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� Todas as atividades para viabilização da Casa do Pesquisador estão 

condicionadas ao estabelecimento de uma estrutura para a residência 
definitiva ou temporária do chefe das Unidades na AEI Morro Agudo. 

 

c)  Guarita Camisas (Figura 4.7-16) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial 

• Descrição: consiste na estrutura de controle já implantada e atualmente 
conhecida como Guarita Camisas, localizada no ponto 72 da figura 4.7-16. 

• Resultados esperados: 

1) Espera-se que esta base funcione como um posto de controle complementar 
para integração das estratégias de fiscalização e proteção dos Parques. 

• Indicadores: 

1) Infra-estrutura e equipamentos necessários para operação ampliados e/ou 
instalados; 

2) Pessoal destacado para operação da Guarita, incluindo funcionários e/ou 
servidores conveniados; e 

3) Guarita funcionando de forma integrada com os demais postos das 
Unidades. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

c.1) Realizar estudos específicos, elaborar e executar projeto para ampliação e 
adequação da infra-estrutura da Guarita Camisas. 

� O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos 
Parques, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente. 

� Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário do PIC. 

c.1.1) Adquirir e implantar materiais e equipamentos necessários ao 
adequado funcionamento da Guarita Camisas. 

c.2) Viabilizar a acompanhar a ampliação da infra-estrutura da Guarita.  

� A ampliação da infra-estrutura da Guarita deve levar em conta o mínimo 
impacto ambiental. 

c.3) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos e materiais 
necessários para a operação da Guarita. 

� Os equipamentos e infra-estrutura necessários para a operação devem 
suprir o funcionamento integrado com os demais PIC’s, incluindo um 
sistema de rádio-comunicação e binóculos. 

c.4) Implantar o sistema de operação integrado e destacar funcionários e/ou 
servidores conveniados para o adequado funcionamento da Guarita. 
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� O sistema de operação da Guarita deve prever auxílio para o 

recolhimento do lixo da Casa dos Pesquisadores e a integração das 
estratégias de fiscalização e proteção das Unidades, conforme AGGI 
60. 

� A manutenção e o monitoramento dos serviços e infra-estrutura da 
Guarita ficam a cargo da administração dos Parques. 

4.7.2.1.8 Área Estratégica Faxinalzinho (Figura 4.7-17) 

A Área Estratégica Faxinalzinho está localizada na Gleba Sul do PNSG, abrangendo 4 
espaços de intervenção. Sua principal vocação é a presença institucional e controle da 
região em que está inserida, como ponto de apoio às ações de controle, fiscalização, 
proteção e pesquisa. O cânion do Faxinalzinho era historicamente utilizado como trilha 
de tropeiros para levar gado para o litoral e trazer farinha e outros itens para o 
planalto. Hoje ainda existem relatos da utilização desta trilha para desvio de gado, 
evitando o Posto da Fazenda na RS 492 (ponto 76). Esta AEI contém a Guarita 
Faxinalzinho, o PIC Mampituba, o Portão Faxinalzinho 

a) Guarita Faxinalzinho (Figura 4.7-17) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial. 

• Descrição: consistirá em uma estrutura mínima, similar à Guarita Camisas 
(ponto 72), a ser implantada junto ao vértice do cânion Faxinalzinho, próximo ao 
ponto 73 da figura 4.5-17. 

• Resultados esperados: 

1) Viabilizar a presença institucional e o aumento de atividades de fiscalização e 
proteção dos Parques; e 

2) Funcionar como um posto de controle complementar para integração das 
estratégias de fiscalização e proteção dos Parques. 

• Indicadores: 

1) Infra-estrutura e equipamentos necessários para operação instalados; 

2) Pessoal destacado para operação da guarita; e 

3) Guarita funcionando sazonalmente de forma integrada com os demais 
postos das Unidades. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

a.1) Realizar estudos específicos e elaborar projeto para implantação da 
Guarita Faxinalzinho, próximo ao ponto 73, incluindo a definição de 
materiais e equipamentos necessários ao adequado funcionamento da 
guarita. 

� O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos 
Parques, que deverá avaliar o potencial dos impactos ao ambiente. 

a.1.1) Viabilizar a acompanhar a implantação da guarita.  

� O projeto arquitetônico da guarita deve aproveitar, se possível, 
a construção presente no ponto 73. 

� A guarita deve apresentar instalações compatíveis para abrigar 
quatro pessoas (quarto, sala, cozinha e banheiro). 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

189

 

Figura 4.7-17: AEI Faxinalzinho 

 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

190

� Deve ser previsto um pequeno estacionamento para carros de 
serviço. 

� A construção do PIC e das estruturas complementares deve 
ser feita de forma a se ter o mínimo impacto ambiental. 

� Especial atenção deverá ser dada ao sistema hidro-sanitário do 
PIC com relação aos potenciais riscos de poluição. 

a.1.2) Viabilizar a aquisição de equipamentos necessários para a 
adequada operação da guarita, incluindo: sistema de rádio-
comunicação, 1 binóculo, 1 mesa de escritório com cadeira, 1 mesa 
de refeições com cadeiras, 1 geladeira a gás, 1 fogão, 2 armários e 
outros que se fizerem necessário. 

� Os equipamentos devem ser instalados na guarita apenas 
durante o período de atividade da mesma. 

� A implantação de implantação da guarita deve levar em conta 
o mínimo impacto ambiental.  

a.1.3) Elaborar projeto e viabilizar o abastecimento de energia para o 
adequado funcionamento da guarita. 

� A instalação de rede de abastecimento de energia no interior 
da Unidade deve seguir orientações especificadas em AGGI 
40. 

� Deve ser utilizada fonte alternativa de energia. 

a.2) Viabilizar a aquisição e instalação de equipamentos e materiais 
necessários para a operação da guarita. 

� Os equipamentos e infra-estrutura necessários para a operação devem 
suprir o adequado funcionamento de integração com os PIC’s, incluindo 
um sistema de rádio-comunicação, binóculos e uma motocicleta para 
servir como veículo para a fiscalização da área e no perímetro dos 
Parques no planalto (AGGI 60.3). 

a.3) Destacar funcionários e/ou servidores conveniados para o adequado 
funcionamento da guarita 

a.4) Planejar o sistema de operação considerando a sazonalidade das 
atividades conflitantes com o Parque (caça, tráfego de gado e fogo) e as 
ações integradas com o PIC Mampituba. 

� A guarita terá atividade sazonal concentrada nos períodos de caça e 
fogo (outono / inverno) e esporádica segundo a AGGI 61. 

� A guarita funcionará como ponto de apoio para as atividades de 
fiscalização e de prevenção e combate a incêndios.  

� Sistema de vigilância 24 h durante o período de atividade da guarita.  

� A guarita será operada por servidores ou funcionários terceirizados. 

� O sistema de operação da guarita deve prever a integração das 
estratégias de fiscalização e proteção das Unidades (AGGI 60). 

� A manutenção e o monitoramento dos serviços e infra-estrutura da 
guarita ficam a cargo da administração dos Parques. 

�  
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b) PIC Mampituba (Figura 4.7-17) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial 

• Descrição: consiste na estrutura e equipamentos já implantados, com pessoal 
para a operação, do Posto de Informação e Controle (PIC) Mampituba (ponto 
74), composto de estacionamento externo, alojamento para pesquisadores, sala 
para registro e recepção de visitantes e casa do funcionário.  

• Resultados esperados: 

1) Espera-se que esta base operacional funcione como um posto complementar 
para integração das estratégias de fiscalização, proteção e monitoramento 
ambiental dos Parques na região da encosta e planície catarinense, 
particularmente em relação à fiscalização de perímetro (ver AGGI 60.3). 

• Indicadores: 

1) Estratégia de fiscalização de perímetro na encosta e planície, a partir do PIC 
Mampituba, sendo realizada; 

2) Infra-estrutura e equipamentos necessários para operação viabilizados; e 

3) PIC funcionando de forma integrada com os demais postos das Unidades. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

b.1) Viabilizar a aquisição de equipamentos complementares para a operação 
do PIC, incluindo 1 binóculos, 1 sistema de rádio-comunicação e uma 
motocicleta para servir como veículo para a fiscalização da área e no 
perímetro dos Parques. 

� Os equipamentos e infra-estrutura necessários para a operação devem 
suprir o adequado funcionamento de integração com os demais PIC’s. 

b.2) Planejar o sistema de operação e destacar funcionários e/ou servidores 
conveniados para o adequado funcionamento do PIC. 

� O sistema de operação do PIC deve prever a integração das 
estratégias de fiscalização das Unidades, particularmente em relação à 
fiscalização de perímetro da planície e à fiscalização do cânion 
Faxinalzinho. 

� Deve-se prever também eventuais e/ou periódicas ações de 
monitoramento e/ou aferição da estação climatológica, conforme 
orientações da administração dos Parques. 

� O PIC deverá estar aberto das 8:00 às 17:00 horas durante os dias de 
funcionamento dos Parques. 

� A manutenção e o monitoramento dos serviços e infra-estrutura do PIC 
ficam a cargo da administração dos Parques e/ou concessionários. 
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c) Portão Faxinalzinho (Figura 4.7-17) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial 

• Descrição: o Portão Camisas (ponto 75) consiste numa estrutura a ser ampliada 
para fazer parte do sistema de controle e manejo sobre o cânion Faxinalzinho. 

• Resultados esperados: 

1) Eficiência no controle de acesso ao cânion. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Portão implantado; e 

3) Acesso ao cânion controlado. 

• Atividades e diretrizes técnicas : 

c.1) Realizar estudos específicos para definir local, próximo ao ponto 75, para 
implantar o Portão Faxinalzinho. 

c.2)  Viabilizar e acompanhar a implantação do Portão Faxinalzinho após a  
regularização fundiária. 

� A implantação e utilização do portão estão condicionadas ao processo 
de regularização fundiária, ou contato prévio com as famílias que 
residem no interior do cânion. 

� Deve-se prever a disponibilização de chave do portão para as famílias 
residentes do interior do cânion enquanto a situação fundiária não 
estiver regularizada, de modo a permitir a sua implantação e utilização 
com a maior brevidade. 

c.3) Planejar o sistema de operação do portão. 

� O portão servirá apenas para as funções definidas pela Chefia dos 
Parques e pelas estratégicas de fiscalização. 

� O portão deve ser controlado pelos servidores e funcionários 
conveniados locados no PIC Mampituba. 

� A manutenção e o monitoramento do Portão ficam a cargo da 
administração dos Parques. 

 

4.7.2.1.9 Área Estratégica Serra do Faxinal (Figura 4.7-18) 

A Área Estratégica da Serra do Faxinal engloba um trecho da estrada da Serra do 
Faxinal (SC 450) e região adjacente a partir do limite das Unidades, numa extensão 
aproximada de 2 km. Sua principal vocação é o uso intensivo para atividades 
interpretativas, através da estruturação de dois mirantes e sinalização. Os temas a 
serem abordados são: aspectos geológicos, evolução da paisagem, transição entre 
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ecossistemas e sua biodiversidade associada, além da apreciação das belezas 
cênicas.  Ressalta-se aqui a Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-450, cujo 
projeto está sobreposto a Área Estratégica Serra do Faxinal.  Esta AEI contempla o 
Posto de Fiscalização da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a antena de rádio e 
os Mirantes do Faxinal e do Perau. 

a) Posto de Fiscalização da Receita Estadual do Rio Grande do Sul (Figura 4.7-
18) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Conflitante. 

• Descrição: consiste na atual estrutura para fiscalização do ICMS, no topo da 
Serra, junto à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
composta basicamente de uma pequena edificação e uma cancela na estrada. 
Este espaço de intervenção está localizado no ponto 76 da figura 4.7-2.9. 

• Resultados esperados: 

1) Incorporar a estrutura do posto de fiscalização aos Parques. 

• Indicadores: 

1) Tratativas com a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul 
para a remoção das atividades do posto de fiscalização; e 

2) Situação fundiária regularizada. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

a.1) Gestionar junto ao Governo do Rio Grande do Sul a desativação e 
relocação do posto de fiscalização e doação do prédio para o PNSG. 

� Deve ser indicada nova área para a implantação do posto de 
fiscalização próximo ao Portal Cambará – Praia Grande (AEI Morro 
Agudo, ponto 52). 

� A área para o novo posto de fiscalização deverá ser locada 
preferencialmente fora dos limites dos Parques. 

a.2)  Incorporar o prédio do posto de fiscalização, após a relocação da atual 
função, nos programas de proteção e uso público. 

� Deve ser considerada a posição estratégica e boa condição estrutural 
do prédio do posto de fiscalização. 

b) Antena de Rádio (Figura 4.7-18) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Especial 

• Descrição: consiste nas áreas das antenas e equipamentos associados, 
utilizados para viabilizar a rádio-comunicação entre os PIC’s e funcionários dos 
Parques e a estação meteorológica. Está localizada no ponto 77 da figura 4.7-
18). 

• Resultados esperados: 
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1) Viabilizar a proteção e manutenção das antenas e equipamentos 

associados de rádio-comunicação e a estação meteorológica. 

• Indicadores: 

1) Cercas e placas instaladas, cronograma de manutenção estabelecido e em 
funcionamento. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

b.1) Adquirir material e viabilizar a instalação de portão e cercas de 
isolamento/proteção da área das antenas de rádio. 

� A cerca de isolamento/proteção deve usar material apropriado e ter 
altura suficiente para impedir o acesso de pessoas e de gado. 

b.2) Adquirir material e viabilizar a instalação  de placa de informação junto à 
cerca de isolamento/proteção. 

� A placa de informação deve seguir o padrão das demais placas da 
Unidade. 

b.3) Estabelecer cronograma de coleta de dados e manutenção 

� O cronograma de manutenção deve ser semestral e prever 
atendimento a eventualidades e situações emergenciais. 

� A coleta de dados da estação meteorológica deve seguir as 
especificações da AGGI 61.1. 
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Figura 4.7-18: AEI Serra do Faxinal 
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c) Mirante do Faxinal (Figura 4.7-18) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo 

• Descrição: consistirá no mirante e estruturas associadas para interpretação 
ambiental e apreciação da paisagem, a ser localizado próximo ao ponto 78. 

• Resultados esperados: 

1) Implantação do mirante de forma que proporcione informação, 
conscientização e sensibilização do público, com o menor impacto possível 
na paisagem e no ambiente; e 

2) Cessar o processo de degradação,  

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; 

2) Mirante e estruturas associadas implantadas; e 

3) Fim do processo de degradação.  

• Atividades e diretrizes técnicas: 

c.1) Elaborar e implantar o Mirante do Faxinal (próximo ao ponto 78), 
considerando estrutura necessária e seguindo as diretrizes institucionais.  

c.2) Manter a vegetação na frente do mirante aparada, de forma a permitir a 
apreciação da paisagem. 

 

d) Mirante do Perau (Figura 4.7-18) 

• Inserção no zoneamento: Zona de Uso Intensivo 

• Descrição: consistirá no mirante e estruturas associadas para interpretação 
ambiental e apreciação da paisagem, a ser localizado próximo ao ponto 79. Esta 
área plana localizada na beira do Perau (definição regional para as escarpas da 
Serra Geral) fornece visão privilegiada da planície, escarpas e cânions. 

• Resultados esperados: 

1) Implantação do mirante de forma a proporcionar informação, 
conscientização e sensibilização do público, com o menor impacto 
possível na paisagem e no ambiente. 

• Indicadores: 

1) Estudos específicos realizados; e 

2) Mirante e estruturas associadas implantadas. 

• Atividades e diretrizes técnicas: 

d.1) Elaborar e implantar projeto de Mirante do Peral (próximo ao ponto 79), 
considerando estrutura necessária, estacionamentos eventualmente 
demandados e seguindo as diretrizes institucionais. 
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d.2) Manter a vegetação na frente do mirante aparada, de forma a permitir a 

apreciação da paisagem. 

 

4.7.2.2 Áreas Estratégicas Externas (AEE) 

Nos itens a seguir abordam-se as áreas consideradas relevantes e, portanto, 
estratégicas para a interação da gestão dos Parques com seu entorno e que merecem 
foco específico de manejo, mesmo estando situadas fora dos limites das Unidades, 
em sua Zona de Amortecimento ou fora dela (Figura 4.7-19). 

 

a) AEE do Tigre Preto (Figura 4.7-20) 

• Descrição: região de sopé da Serra Geral, próxima à abertura dos cânions 
Fortaleza e Macuco (também conhecido como cânion das Pedras ou “Fundo 
das Bonecas”). Entorno imediato dos Parques, abrangendo área de 
saída/entrada de visitantes de Zona de Uso Extensivo com programação 
passível de agendamento. Área rural com propriedades relativamente bem 
estruturadas, onde o cultivo de banana se sobressai e avança pela encostas, 
ameaçando a Floresta Submontana. 

• Resultados esperados:  

1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de serviços 
e/ou produção ambientalmente amigáveis, e economicamente viáveis, 
capazes de reduzir a pressão sobre a paisagem natural (principalmente a 
Floresta Submontana) e as espécies cinegéticas; e 

2) Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante. 

• Indicadores:  

1) Número de propriedades ou empreendimentos inseridos em uma economia 
ambientalmente amigável, seja desenvolvendo novos negócios (serviços de 
apoio ao visitante) ou aplicando melhores práticas às atividades tradicionais;  

ii. Taxa de ocupação da encosta da Serra por bananais; e  

iii. número de ocorrências de caça registrado. 
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Figura 4.7-19: Áreas Estratégicas Externas (AEE) 
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• Atividades, sub-atividades e normas: 

a.1) Estimular o desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso 
Público e ao turismo (pousadas, alimentação, transporte, guias). 

a.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

a.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou 
proprietários de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da 
Agência. 

a.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos nesta A.E.E ao sistema 
de Uso Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de 
entrada e saída de visitantes. 

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores 
ao sistema de apoio e incentivos da OSCIP ficará condicionada 
aos projetos de práticas econômicas ambientalmente 
amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como 
ambientalmente amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto 
com o gestor do Parque ou por terceiros por aqueles 
outorgados. 

� A implantação de empreendimentos economicamente 
produtivos nesta A.E.E deverá ter autorização (licenciamento 
ambiental simplificado) do gestor dos Parques, o qual deve 
considerar a coerência do projeto com os objetivos de 
conservação e com o perfil de Uso Público previsto para a 
região. 

a.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente de 
banana. 

a.2.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades. 

a.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de 
conectividade biológica. 

a.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta 
Submontana. 

a.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta 
Submontana, onde houver fragmentação completa (se 
identificado). 

a.3.3) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade 
(quando for o caso). 

a.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular a cooperação dos 
proprietários de terras. 

• O critério básico para a manutenção da conectividade na 
Floresta Submontana será a observância da legislação 
ambiental, principalmente no que diz respeito à 
manutenção da cobertura florestal em razão da 
declividade, cursos d’água, estágios sucessionais da 
vegetação e reserva legal.  
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Figura 4.7-20 - AEE do Tigre Preto 
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� Ocorrendo situações em que a conectividade é interrompida 
mesmo sem ferir os parâmetros da legislação, dever-se-á 
acordar com os proprietários o seu restabelecimento. 

� O parâmetro básico para avaliação da manutenção da 
conectividade é o grau de conexão entre as grandes porções 
florestais situadas na faixa entre as cotas altitudinais 
aproximadas de 100m e 400 m. 

� A decisão quanto à necessidade de ampliação ou 
restabelecimento da conectividade entre as porções florestais 
definidas na norma anterior é uma atribuição da Chefia dos 
Parques, apoiada em seus quadros técnicos ou em estudos 
específicos de terceiros. 

a.4) Controlar caça furtiva de espécies cinegéticas da Floresta Ombrófila 
Densa. 

a.4.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades. 

a.4.2) Promover ações de educação ambiental que valorizem estas 
espécies. 

b) AEE Estrada da Serra da Pedra (Figura 4.7-21) 

• Descrição: é a estrada que vai da sede do município de Jacinto Machado até a 
A.E.E do Tigre Preto, via Serra da Pedra e Costão da Pedra. É uma paisagem 
de planície (hoje bastante ocupada por arrozais), tendo no horizonte os 
contrafortes imponentes da Serra Geral. Ao longo do trajeto, cerca de 15 a 20 
km, encontram-se algumas pequenas vilas, relativamente bem estruturadas. 
Na arquitetura e costumes são perceptíveis alguns traços da cultura italiana. 
Há vários recantos aprazíveis nos rios e riachos que cruzam a região. 

• Resultados Esperados: 

1) Paisagem natural e cultural valorizada; e 
2) Surgimento de novos empreendimentos locais de serviços, voltados ao 

turismo cultural e ao turismo natural. 

• Indicadores: 

1) Número de estabelecimentos de serviços; e 

2) Nível de percepção local quanto aos valores culturais e ambientais. 

• Atividades, sub-atividades e normas: 

b.1) Estimular uma rota turística entre Jacinto Machado (sede) e AEE do Tigre 
Preto. 

b.1.1) Orientar atuação da Agência de Desenvolvimento Sustentável. 

b.1.2) Buscar parcerias com a Prefeitura Municipal da Jacinto Machado 
e o órgão de turismo do estado de Santa Catarina.  

� As parcerias deverão fortalecer resgate cultural e valorização da 
paisagem natural. 
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 Figura 4.7-21 - AEE Estrada da Serra da Pedra 
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c) AEE Centro Temático da Mata Atlântica, em Jacinto Machado (Figura 4.7-22) 

• Descrição: a ser localizado na sede do município de Jacinto Machado, ou, 
excepcionalmente, em uma das vilas localizadas na rota de acesso a AEE do 
Tigre Preto. Consiste em um centro de interpretação ambiental (atributos 
naturais e histórico-culturais da Mata Atlântica na região), que recebe os 
turistas ainda no entorno do Parque, prepara-os para um melhor 
aproveitamento da visitação e direciona-os aos atrativos, roteiros e atividades 
disponíveis pelo programa de Uso Público. O direcionamento deve ser feito 
através de um sistema Integrado de Uso Público, objetivando disponibilizar 
várias opções simultâneas ao visitante, distribuir os fluxos de forma a integrar 
e não sobrecarregar os atrativos, roteiros e programações. Este centro deve 
estimular o desenvolvimento de um “cluster” de serviços e produtos turísticos 
ambientalmente amigáveis, concentrando em um mesmo local o acesso direto 
ou indireto aos fornecedores (transporte, hospedagem, alimentação, condução 
interpretativa e/ou especializada, reservas, produtos locais e/ou de apoio, 
estacionamento permanente e outros serviços). A implantação e operação 
deve ser baseada no conceito da Economia da Experiência, integrando 
elementos de Educação, Entretenimento, Estética e Imersão. Recomenda-se 
buscar a mais alta interatividade possível, utilizando-se das tecnologias 
apropriadas (mesmo as de baixa densidade), que permitam ao visitante viver 
uma “experiência simulada” sobre os ambientes que depois estará visitando, 
preparando-se para uma visitação mais proveitosa. O Centro deverá funcionar 
também como plataforma para treinamento, capacitação e educação 
ambiental. 

• Resultados esperados:  

1) Centro Temático implantado e em funcionamento; 

2) Maior integração e controle dos fluxos de visitação, reduzindo riscos de 
sobrecarga em atrativos e/ou pontos de apoio específicos dos Parques; 

3) Qualificação da experiência individual de visitação aos Parques; 

4) Formação de “clusters” de serviços e produtos ligados ao turismo; e 

5) Valorização da paisagem natural em áreas ambientalmente importantes 
localizadas fora dos limites dos Parques. 

• Indicadores: 

1) Nível de implantação do Centro; 

2) Nível de distribuição da visitação nos atrativos e programas específicos de 
visitação dos Parques, em relação a sua capacidade de carga; 

3) Nível de satisfação do visitante; e 

4) Número de fornecedores de serviços e produtos ligados ao turismo. 

• Atividades, sub-atividades e normas: 

c.1) Implantar o Centro Temático da Mata Atlântica 
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 Figura 4.7-22 - AEE Centro Temático da Mata Atlântica, em Jacinto Machado 
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c.1.1) Articular e firmar parceria para o desenvolvimento do projeto 
específico do Centro Temático (“design”; organizacional; conteúdo 
temático, pedagógico e mídias; tecnológico; sistemas de 
informação e controle de fluxos de visitação; complementares). 

c.1.2) Firmar parceria com a Prefeitura Municipal e/ou com terceiros para 
a localização e disponibilização de espaço físico do Centro. 

c.1.3) Captar de recursos, através da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável, para a implantação do Centro. 

c.1.4) Realizar as implantações física e operacional do Centro. 

� O nível de sofisticação tecnológica do Centro poderá ser 
escalonado de acordo com a necessidade, a oportunidade, a 
pertinência e o nível de recursos disponíveis. 

� A coordenação da implantação e operação do Centro deve ficar 
sob responsabilidade da OSCIP, admitida a possibilidade de 
terceirizações, e sob supervisão do gestor dos Parques. 

� O conteúdo do Centro Temático, bem como os serviços e 
produtos estimulados nos “clusters”, devem estar orientados 
pelo respeito à integridade dos atributos naturais dos Parques e 
da região. 

 

d) AEE Malacara/Índios (Figura 4.7-23) 

• Descrição: região de sopé da Serra Geral, próxima à abertura dos cânions 
Malacara, Molha-Coco e Índios Coroados Sul e Norte, encontra-se entre o 
limite do PNSG e o perímetro urbano da sede do município de Praia Grande. 
Na porção mais próxima à cidade percebe-se tendência de urbanização. Na 
baixa encosta há várias ocupações por atividades agrícolas, como cultivos de 
banana, cana-de-açúcar, pastagem, eucalipto e outros, ameaçando a 
conectividade da Floresta Submontana. Já se observam alguns 
empreendimentos ligados ao turismo e lazer. A região inclui vários pontos de 
entrada e/ou saída de roteiros de Usos Público do Parque. 

• Resultados esperados:  

1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de serviços 
e/ou produção ambientalmente amigáveis e economicamente viáveis, 
capazes de reduzir a pressão sobre a paisagem natural, principalmente a 
Floresta Submontana; e 

2) Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante. 

• Indicadores: 

1) Número de propriedades ou empreendimentos com atividades ou práticas 
ambientalmente amigáveis; 

2) Número e diversidade de serviços de apoio disponíveis ao visitante; e 

3) Índice de conectividade na baixa encosta (Floresta Submontana). 
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• Atividades e diretrizes técnicas : 

d.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso 
Público e ao turismo (pousadas, alimentação, transporte, guias). 

d.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

d.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou 
proprietários de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da 
Agência. 

d.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos neste AEE ao sistema de 
Uso Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de entrada 
e saída de visitantes. 

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores 
ao sistema de apoio e incentivos da Agência estará 
condicionada aos projetos de práticas econômicas 
ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como 
ambientalmente amigáveis será feito pela Agência em conjunto 
com o gestor do Parque, ou por terceiros por aqueles 
outorgados. 

� A implantação de empreendimentos economicamente 
produtivos nesta AEE deverá ter autorização (licenciamento 
ambiental simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve 
considerar a coerência do projeto com os objetivos de 
conservação e com o perfil de Uso Público previsto para a 
região. 

d.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente de 
banana. 

d.2.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades. 

d.3)  Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de 
conectividade biológica 

d.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta 
Submontana. 

d.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta 
Submontana, onde houver fragmentação completa (se 
identificado). 

d.3.3)) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade 
(quando for o caso). 

d.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular cooperação dos 
proprietários de terras. 

� O critério básico para a manutenção da conectividade na 
Floresta Submontana será a observância da legislação 
ambiental, principalmente no que diz respeito à manutenção da 
cobertura florestal em razão da declividade, cursos d’água, 
estágios sucessionais da vegetação e reserva legal. Ocorrendo 
situações em que a conectividade é interrompida mesmo sem 
ferir os parâmetros da legislação, dever-se-á acordar com os 
proprietários o seu restabelecimento. 
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 Figura 4.7-23 - AEE Malacara/Índios 
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� O parâmetro básico para avaliação da manutenção da 
conectividade é o grau de conexão entre as grandes porções 
florestais situadas na faixa entre as cotas altitudinais 
aproximadas de 100m e 400 m. 

� A decisão quanto à necessidade de ampliação ou 
restabelecimento da conectividade entre as porções florestais 
definidas na norma anterior é uma atribuição da Chefia dos 
Parques, apoiada em seus quadros técnicos ou em estudos 
específicos de terceiros. 

d.4) Disciplinar e controlar a ocupação do solo na porção mais próxima ao 
perímetro urbano da cidade 

d.4.1) Estimular e apoiar a Prefeitura Municipal de Praia Grande para o 
planejamento do uso e ocupação do solo na área, adequando-o à 
condição de Zona de Amortecimento do Parque. 

� A porção desta AEE que se encontra próxima ao perímetro 
urbano da cidade, e cujo processo de ocupação recente já 
aponta tendências de urbanização, não pode ser transformada 
em Zona Urbana no planejamento de uso e ocupação do solo 
por força do que é disposto na legislação do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação. Neste caso, poderão ser 
definidas diretrizes, normatizadas complementarmente na 
Zona de Amortecimento, que permitam implantação de infra-
estrutura e serviços básicos, de forma a compatibilizar as 
tendências e vocações de ocupação com o tamponamento de 
impactos sobre os Parques. 

e) AEE Centro Temático da Serra Geral, em Praia Grande (Figura 4.7-24) 

• Descrição: a ser localizado na sede do município de Praia Grande. Consiste 
em um centro de interpretação da história evolutiva geológica e ambiental (a 
paisagem natural e seus elementos mais marcantes) da Serra Geral, desde a 
formação dos arenitos da base até os derrames basálticos, intemperismo, 
processos erosivos e conformação da paisagem atual, projetando inclusive as 
tendências futuras. Ao longo das simulações dos processos geológicos e 
geomorfológicos, deve-se explorar também os efeitos sobre as comunidades 
bióticas e seus processos colonizadores e/ou contemporâneos. 

O Centro recebe os turistas ainda fora dos Parques, prepara-os para um 
melhor aproveitamento da visitação, e direciona-os aos atrativos, roteiros e 
atividades disponíveis pelo programa de Uso Público, inclusive para o Centro 
de Visitantes localizado no interior do PNAS. O direcionamento deve ser feito 
através de um Sistema Integrado de Uso Público, objetivando disponibilizar 
várias opções simultâneas aos visitantes, distribuir os fluxos de forma a 
integrar e não sobrecarregar os atrativos, roteiros e programações. Este 
Centro deve estimular o desenvolvimento de um “cluster” de serviços e 
produtos turísticos ambientalmente amigáveis, concentrando em um mesmo 
local o acesso direto ou indireto aos fornecedores (transporte, hospedagem, 
alimentação, condução interpretativa e/ou especializada, reservas, produtos 
locais e/ou de apoio, estacionamento permanente e outros serviços). A sua 
implantação e operação deve ser baseada no conceito da Economia da 
Experiência, integrando elementos de Educação, Entretenimento, Estética e 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

209
Imersão. Recomenda-se buscar a mais alta interatividade possível, utilizando-
se das tecnologias apropriadas (mesmo as de baixa densidade). O Centro 
deverá funcionar também como plataforma para treinamento, capacitação e 
educação ambiental. 

• Resultados esperados:  

1) Centro Temático implantado e em funcionamento; 

2) Maior integração e controle dos fluxos de visitação, reduzindo riscos de 
sobrecarga em atrativos e/ou pontos de apoio específicos dos Parques; 

3) Qualificação da experiência individual de visitação aos Parques; 

4) Formação de “clusters” de serviços e produtos ligados ao turismo; e 

5) Valorização da paisagem natural em áreas ambientalmente importantes 
localizadas fora dos limites dos Parques. 

• Indicadores: 

1) Nível de implantação do Centro; 

2) Nível de distribuição da visitação nos atrativos e programas específicos de 
visitação dos Parques, em relação a sua capacidade de carga; 

3) Nível de satisfação do visitante; e 

4) Número de fornecedores de serviços e produtos ligados ao turismo. 

• Atividades e normas: 

e.1) Implantar o Centro Temático da Serra Geral. 

e.1.1) Articular e firmar parceria para o desenvolvimento do projeto 
específico do Centro Temático (“design”; organizacional; 
conteúdo temático, pedagógico e mídias; tecnológico; sistemas 
de informação e controle de fluxos de visitação; 
complementares). 

e.1.2) Firmar parceria com a Prefeitura Municipal e/ou com terceiros 
para a localização e disponibilização de espaço físico do Centro. 

e.1.3) Captar recursos, através da OSCIP, para a implantação do 
Centro. 

e.1.4) Realizar as implantações física e operacional do Centro. 

� O nível de sofisticação tecnológica do Centro poderá ser 
escalonado de acordo com a necessidade, a oportunidade, a 
pertinência e o nível de recursos disponíveis. 

� A coordenação da implantação e operação do Centro deve 
ficar sob responsabilidade da Agência de Desenvolvimento 
Sustentável, admitida a possibilidade de terceirizações, e sob 
supervisão do gestor dos Parques. 

� O conteúdo do Centro Temático, bem como os serviços e 
produtos estimulados nos “clusters”, devem estar orientados 
pelo respeito à integridade dos atributos naturais dos Parques 
e da região. 
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 Figura 4.7-24 - AEE Centro Temático da Serra Geral, em Praia Grande 
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f) AEE Rio do Boi (Figura 4.7-25) 

• Descrição: localizada no baixo vale do rio do Boi, na entrada de acesso inferior 
ao cânion do itaimbézinho, entorno imediato do PNAS. Na baixa encosta há 
ocupações por atividades agrícolas e pastagem, cujo avanço representa 
ameaça à conectividade da Floresta Submontana. Nesta AEE encontra-se a 
entrada/saída para a Trilha do Rio do Boi e a saída da Travessia do 
itaimbézinho, atividades previstas no programa de Uso Público. 

• Resultados esperados:  

1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de serviços 
e ou produção ambientalmente amigáveis, e economicamente viáveis, 
capazes de reduzir a pressão sobre a paisagem natural, principalmente a 
Floresta Submontana; e 

2) Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante. 

• Indicadores: 

1) Número de propriedades ou empreendimentos com atividades ou práticas 
ambientalmente amigáveis; 

2) Número e diversidade de serviços de apoio disponíveis ao visitante; e 

3) Índice de conectividade na baixa encosta (Floresta Submontana). 

• Atividades e normas: 

f.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso 
Público e ao turismo (pousadas, alimentação, transporte. guias). 

f.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

f.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou 
proprietários de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da 
Agência.  

f.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos neste AEE ao sistema de 
Uso Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de entrada 
e saída de visitantes. 

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores 
ao sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará 
condicionada aos projetos de práticas econômicas 
ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como 
ambientalmente amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto 
com o gestor do Parque, ou por terceiros por aqueles 
outorgados. 

� A implantação de empreendimentos economicamente 
produtivos nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento 
ambiental simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve 
considerar a coerência do projeto com os objetivos de 
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conservação e com o perfil de Uso Público previsto para a 
região. 

f.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente de 
banana. 

f.2.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades. 

f.3) Recuperar áreas de alta importância para o restabelecimento de 
conectividade biológica. 

f.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta Submontana. 

f.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta 
Submontana, onde houver fragmentação completa (se identificado). 

f.3.3) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade 
(quando for o caso). 

f.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular cooperação dos 
proprietários de terras. 

� O critério básico para a manutenção da conectividade na 
Floresta Submontana será a observância da legislação 
ambiental, principalmente no que diz respeito à manutenção da 
cobertura florestal em razão da declividade, cursos d’água, 
estágios sucessionais da vegetação e reserva legal.  

� Ocorrendo situações em que a conectividade é interrompida 
mesmo sem ferir os parâmetros da legislação, dever-se-á 
acordar com os proprietários o seu restabelecimento. 

� O parâmetro básico para avaliação da manutenção da 
conectividade é o grau de conexão entre as grandes porções 
florestais situadas na faixa entre as cotas altitudinais 
aproximadas de 100m e 400 m. 

� A decisão quanto à necessidade de ampliação ou 
restabelecimento da conectividade entre as porções florestais 
definidas na norma anterior é uma atribuição da Chefia dos 
Parques, apoiada em seus quadros técnicos ou em estudos 
específicos de terceiros. 
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Figura 4.7-25 - AEE Rio do Boi 
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g) AEE Serra do Faxinal (Figura 4.7-26) 

Descrição: é o trecho da SC-450, que sai da cidade (sede) de Praia Grande e vai 
até a borda superior da encosta, em contato com o planalto, na divisa dos estados 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Inclui as áreas lindeiras à estrada. 
Presença de uma espécie de anfíbio criticamente ameaçada (Thoropa saxatilis), e 
de elementos da flora de origem andino-patagônica. 

• Resultados esperados:  

1) Integridade das espécies críticas assegurada; 

2) Projeto de intervenção e melhorias da estrada adequado ao conceito de 
Estrada-Parque; 

3) Aspectos cênicos preservados e valorizados; 

4) Equipamentos interpretativos, de apoio à visitação e de sinalização, 
implantados e compatibilizados com o conceito de Estrada-Parque; e 

5) Equipamentos interpretativos e de apoio funcionando como parte 
complementar de roteiros originados no Centro Temático Serra Geral. 

• Indicadores: 

1) Presença de elementos conceituais de Estrada-Parque no projeto de 
intervenção licenciado; 

2) Situação da população de Thoropa; 

3) Nível de percepção cênica; 

4) Nível de utilização dos equipamentos interpretativos e de apoio aos 
visitantes; e 

5) Nível de satisfação dos visitantes. 

• Atividades e normas: 

g.1) Estimular implantação de uma rota interpretativa ambiental entre a sede 
de Praia Grande e a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul 

g.1.1) Acompanhar processo de licenciamento ambiental de projeto 
existentes para obras de intervenção na rodovia. 

g.1.2) Articular parceria com os órgãos responsáveis por rodovias 
estaduais e turismo em Santa Catarina, para adequação do 
projeto aos conceitos de Estrada-Parque. 

g.1.3) Articular parceria com os órgãos mencionados, para implantar os 
equipamentos interpretativos de apoio aos visitantes e de 
sinalização/orientação,compatíveis e integrados ao conteúdo e 
roteiros planejados para o Centro Temático da Serra Geral. 

g.1.4) Implantar e/ou orientar implantação dos equipamentos, incluindo: 
sinalização conforme padrão para os Parques (segundo projeto 
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específico); portal de entrada nos Parques; posto de apoio 
interpretativo da evolução geológica e ambiental, dotado de 
serviços mínimos de suporte (localização recomendada no ponto 
81, conforme Figura das Áreas Estratégicas Externas); refúgio 
para veículos e painel interpretativo da presença de Gunera e 
outros gêneros singulares, como Thoropa; redutores e/ou 
controladores de velocidade, principalmente nas áreas de maior 
vulnerabilidade para a fauna de maior interesse interpretativo e de 
maior risco à segurança. 

� As obras de intervenção na rodovia deverão estar 
condicionadas ao estudo técnico e a implementação de ações 
que assegurem a integridade da população de Thoropa na 
área. 

� Qualquer forma de comunicação visual ao longo da rodovia, 
com exceção àquelas enquadradas em normas técnicas 
rodoviárias e/ou de segurança, deverá ser previamente 
aprovada pelo gestor dos Parques. 

g.2) Ordenar a ocupação do solo ao longo da rota. 

g.2.1) Articular parceria com a Prefeitura Municipal e com o órgão 
estadual de turismo, buscando a definição de diretrizes para a 
ocupação do solo que resguardem os aspectos cênicos naturais 
e culturais. 

g.2.2) Consolidar as diretrizes de resguardo aos aspectos cênicos na 
forma de normatização complementar, enquanto Zona de 
Amortecimento, de acordo com o que está preconizado na 
legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

� As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar 
os aspectos culturais e a valorização e integridade da 
paisagem natural. 
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Figura 4.7-26 - AEE Serra do Faxinal 
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h) AEE Rodovia Entre-Parques (Figura 4.7-27) 

• Descrição: é o trecho da rodovia RS-020, que dá continuidade à SC-450, a 
partir da divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e segue 
pelo planalto, ladeada ao sul pelo PNAS e ao norte pelo PNSG, até a 
localidade de Morro Agudo. 

• Resultados esperados:  

1) Redução do risco de atropelamento e/ou perturbação da fauna; 

2) Valorização do caráter contemplativo da paisagem; e 

3) Condição de tranqüilidade e segurança para os visitantes. 

• Indicadores: 

1) Número de casos de atropelamentos de animais silvestres; 

2) Nível de satisfação visual dos visitantes; e 

3) Número de ocorrências de excesso de velocidade observado. 

• Atividades e normas: 

h.1) Estimular implantação de uma Estrada-Parque no trecho. 

h.1.1) Acompanhar processo de licenciamento ambiental de projeto para 
obras de intervenção na rodovia. 

h.1.2) Articular parceria com os órgãos responsáveis por rodovias 
estaduais e turismo no Rio Grande do Sul, para adequação do 
projeto aos conceitos de Estrada Parque. 

h.1.3) Articular parceria com os órgãos mencionados, para implantar 
projeto de sinalização e informação interpretativa de acordo com o 
padrão definido para os Parques (conforme projeto específico), e 
integrado ao sistema de Uso Público. 

h.1.4) Orientar a implantação de redutores e controladores de 
velocidade, principalmente nos locais de maior vulnerabilidade 
para a fauna, de maior interesse interpretativo ou contemplativo, e 
de maior risco à segurança. 

h.1.5) Orientar a implantação de passagens de fauna nos pontos mais 
importantes. 

h.1.6) Implantar um portal de entrada aos Parques, sobre a rodovia, na 
localidade de Morro Agudo. 

� É proibida a colocação de placas e outdoors, ou outras formas 
de comunicação visual, promocionais e/ou comerciais, salvo 
quando de interesse direto dos Parques e aprovada pela Chefia 
dos Parques. 

� As obras de intervenção na rodovia deverão estar condicionadas 
a estudos técnicos e à implementação de ações que assegurem 
a integridade ambiental e cênica das áreas lindeiras.
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 Figura 4.7-27 - AEE Rodovia Entre-Parques 
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i) AEE Rodovia Morro Agudo/Cambará do Sul (Figura 4.7-28) 

• Descrição: é o trecho da Rodovia RS-020 que vai da localidade de Morro 
Agudo (limítrofe aos Parques) até o ponto onde a rodovia cruza o limite da 
Zona de Amortecimento dos Parques. 

• Resultados esperados:  

1) Redução do risco de atropelamento e/ou perturbação da fauna; 

2) Valorização do caráter contemplativo da paisagem; e 

3) Condição de tranqüilidade e segurança para os visitantes. 

• Indicadores:  

1) Número de casos de atropelamentos de animais silvestres; 

2) Nível de satisfação visual dos visitantes; e 

3) Número de ocorrências de excesso de velocidade observado. 

• Atividades e normas: 

i.1) Estimular implantação de uma Estrada-Parque no trecho. 

i.1.2) Articular parceria com os órgãos responsáveis por rodovias e 
estaduais e turismo no Rio Grande do Sul, para adequação do 
projeto aos conceitos de Estrada Parque. 

i.1.3) Articular parceria com os órgãos mencionados, para implantar 
projeto de sinalização e informação interpretativa de acordo com o 
padrão definido para os Parques (conforme projeto específico), e 
integrado ao sistema de Uso Público. 

i.1.4) Orientar a implantação de redutores e controladores de velocidade, 
principalmente nos locais de maior vulnerabilidade para a fauna, de 
maior interesse interpretativo ou contemplativo e de maior risco à 
segurança. 

i.1.5) Orientar a implantação de passagens de fauna nos pontos mais 
importantes. 

� As obras de intervenção na rodovia deverão estar condicionadas 
ao estudo técnico e à implementação de ações que assegurem 
a integridade ambiental e cênica das áreas lindeiras. 

� Qualquer forma de comunicação visual, com exceção àquelas 
enquadradas em normas técnicas rodoviárias e/ou de 
segurança, deverá ser previamente aprovada pelo gestor dos 
Parques. 

i.1.6) Acompanhar processo de licenciamento ambiental do projeto para 
obras de intervenção na rodovia. 
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 Figura 4.7-28 - AEE Rodovia Morro Agudo/Cambará do Sul  
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i.2) Ordenar a ocupação do solo ao longo do trecho. 

i.2.1) Articular parceria com a Prefeitura Municipal e com o órgão 
estadual de turismo, buscando a definição de diretrizes para a 
ocupação do solo que resguardem os aspectos cênicos naturais e 
culturais. 

i.2.2) Consolidar as diretrizes de resguardo aos aspectos cênicos na 
forma de normatização complementar, enquanto Zona de 
Amortecimento, de acordo com o que está preconizado na 
legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

� As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar os 
aspectos culturais e a valorização e integridade da paisagem 
natural. 

 

j) AEE Morro Agudo (Figura 4.7-29) 

• Descrição: é a região compreendida pela localidade de mesmo nome, limítrofe 
aos dois Parques e cruzada pela rodovia RS-020. Situa-se em posição 
estratégica em relação aos atrativos do PNAS. 

• Resultados esperados:  

1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de serviços 
e/ou produção ambientalmente amigáveis, e economicamente viáveis, 
capazes de reduzir a pressão sobre a paisagem natural e as espécies 
características, com sua valorização cênica  

2) Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante; e 

3) Implantação de uma capela em local adequado para substituir outra, a ser 
desativada no Centro Comunitário Morro Agudo.  

• Indicadores: 

1) Número de propriedades ou empreendimentos com atividades ou práticas 
ambientalmente amigáveis; 

2) Número e diversidade de serviços de apoio disponíveis ao visitante; e 

3) Capela implantada.  

• Atividades e normas: 

j.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso 
Público e ao turismo (camping, pousadas, alimentação, transporte, guias 
condutores, passeios eqüestres, aluguel de bicicletas, estacionamento e 
outros).  

j.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

j.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou proprietários 
de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP. 

j.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos neste AEE ao sistema de 
Uso Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de entrada e 
saída de visitantes.  
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Figura 4.7-29 - AEE Morro Agudo 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

223

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao 
sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos 
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como ambientalmente 
amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto com o gestor do 
Parque, ou por terceiros por aqueles outorgados. 

� A implantação de empreendimentos economicamente produtivos 
nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental 
simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve considerar a 
coerência do projeto com os objetivos de conservação e com o 
perfil de Uso Público previsto para a região. 

j.2)  Identificar local, elaborar projeto e viabilizar a implantação de uma capela 
de dimensões semelhantes a existente no Centro Comunitário Morro 
Agudo. 

j.2.1)  Viabilizar a implantação da capela, incluindo a aquisição de local 
ideal e elaboração de projeto, como contrapartida aos serviços de 
apoio oferecidos neste A.E.E e/ou através de articulação e 
incentivo da Agência de Desenvolvimento Sustentável, junto a 
parceiros locais.  

� O projeto deve ser apreciado e aprovado pela administração dos 
Parques e pela associação de moradores locais.  

 

k) AEE Centro Temático Endemismos dos Aparados (Figura 4.7-30) 

• Descrição: A ser localizado na sede do município de Cambará do Sul. Consiste 
em um centro de interpretação da história evolutiva e dinâmica dos 
ecossistemas e espécies típicos dos Aparados da Serra Geral. Deve abordar 
os ambientes (Campos Nativos, Floresta de Araucária, Matinha Nebular, 
ambientes rupícolas de paredões da borda superior e turfeiras), as espécies 
(endemismos, espécies com origem andino-patagônicas, lobo-guará, puma e 
veado-campeiro) e os elementos culturais, explorando sua relação positiva 
com os elementos naturais. 

O Centro recebe os turistas ainda fora dos Parques, prepara-os para um 
melhor aproveitamento da experiência de visitação, e direciona-os aos 
atrativos, roteiros e atividades disponíveis pelo programa de Uso Público. O 
direcionamento deve ser feito através de um Sistema Integrado de Uso 
Público, objetivando disponibilizar várias opções simultâneas aos visitantes, 
distribuir os fluxos de forma a integrar e não sobrecarregar os atrativos, 
roteiros e programações. Este Centro deve estimular o desenvolvimento de um 
“cluster” de serviços e produtos turísticos ambientalmente amigáveis, 
concentrando em um mesmo local o acesso direto ou indireto aos 
fornecedores (transporte, hospedagem, alimentação, condução interpretativa 
e/ou especializada, reservas, produtos locais e/ou de apoio, estacionamento 
permanente e outros serviços). A sua implantação e operação deve ser 
baseada no conceito da Economia da Experiência, integrando elementos de 
Educação, Entretenimento, Estética e Imersão. Recomenda-se buscar a mais 
alta interatividade possível, utilizando-se das tecnologias apropriadas (mesmo 
as de baixa densidade). O Centro deverá funcionar também como plataforma 
para treinamento, capacitação e educação ambiental. 
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• Resultados esperados:  

1) Centro Temático implantado e em funcionamento; 

2) Maior integração e controle dos fluxos de visitação, reduzindo riscos de 
sobrecarga em atrativos e/ou pontos de apoio específicos dos Parques; 

3) Qualificação da experiência individual de visitação aos Parques; 

4) Formação de “clusters” de serviços e produtos ligados ao turismo; e 

5) Valorização da paisagem natural em áreas ambientalmente importantes 
localizadas fora dos limites dos Parques. 

• Indicadores: 

1) Nível de implantação do Centro; 

2) Nível de distribuição da visitação nos atrativos e programas específicos de 
visitação dos Parques, em relação a sua capacidade de carga; 

3) Nível de satisfação do visitante; e 

4) Números de fornecedores de serviços e produtos ligados ao turismo. 

• Atividades e normas: 

k.1) Implantar o Centro Temático Endemismos dos Aparados. 

k.1.1) Articular e firmar parceria para o desenvolvimento de projeto 
específico do Centro Temático (“design”; organizacional; conteúdo 
temático, pedagógico e mídias; tecnológico; sistemas de 
informação e controle de fluxos de visitação; complementares). 

k.1.2) Firmar parceria com a Prefeitura Municipal e/ou com terceiros 
para a localização e disponibilização de espaço físico do Centro. 

k.1.3) Captar recursos, através da OSCIP, para a implantação do 
Centro. 

k.1.4) Realizar as implantações física e operacional do Centro. 

� O nível de sofisticação tecnológica do Centro poderá ser 
escalonado de acordo com a necessidade, a oportunidade, a 
pertinência e o nível de recursos disponíveis. 

� A coordenação da implantação e operação do Centro deve 
ficar sob responsabilidade da OSCIP, admitida a possibilidade 
de terceirizações, e sob supervisão do gestor dos Parques. 

� O conteúdo do Centro Temático, bem como os serviços e 
produtos estimulados nos “clusters”, devem estar orientados 
pelo respeito à integridade dos atributos naturais dos Parques 
e da região. 
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 Figura 4.7-30 - AEE Centro Temático Endemismos dos Aparados 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

226

d) AEE Estrada da Fortaleza (Figura 4.7-31) 

• Descrição: é a estrada com cerca de 30 km que sai de Cambará do Sul e vai 
até o limite do PNSG, na entrada para o cânion da Fortaleza, cruzando áreas de 
plantações de Pinus, áreas de Mata Araucária e de Campos Nativos. 

• Resultados esperados:  

1) Redução do risco de atropelamento e/ou perturbação da fauna; 

2) Valorização do caráter contemplativo da paisagem; e 

3) Condição de tranqüilidade e segurança para os visitantes. 

• Indicadores: 

1) Número de casos de atropelamentos de animais silvestres; 

2) Nível de satisfação visual dos visitantes; e 

3) Número de ocorrências de excesso de velocidade observado. 

• Atividades e normas: 

l.1) Estimular implantação de uma Estrada-Parque no trecho. 

l.1.1) Articular parceria com os órgãos responsáveis por rodovias 
estaduais e turismo no Rio Grande do Sul, para elaboração de 
projeto de Estrada-Parque. 

l.1.2) Articular parceria com os órgãos mencionados para implantar 
projeto de sinalização e informação interpretativa de acordo com o 
padrão definido para os Parques (conforme projeto específico) e 
integrado ao sistema de Uso Público. 

l.1.3) Orientar a implantação de passagens de fauna nos pontos mais 
importantes. 

� As obras de intervenção deverão estar condicionadas ao estudo 
técnico e à implementação de ações que assegurem a 
integridade ambiental e cênica das áreas lindeiras. 

� Qualquer forma de comunicação visual, com exceção àquelas 
enquadradas em normas técnicas rodoviárias e/ou de 
segurança, deverá ser previamente aprovada pelo gestor dos 
Parques. 

l.2) Ordenar a ocupação do solo ao longo da Estrada-Parque. 

l.2.1) Articular parceria com a Prefeitura Municipal, com o órgão estadual 
de turismo e com os proprietários de terra, buscando a definição de 
diretrizes para a ocupação do solo que resguardem os aspectos 
cênicos naturais e culturais. 

l.2.2) Consolidar as diretrizes de resguardo aos aspectos cênicos na forma 
de normatização complementar, enquanto Zona de Amortecimento, 
de acordo com o que está preconizado na legislação do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação. 

� As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar os 
aspectos culturais e a valorização e integridade da paisagem 
natural. 
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Figura 4.7-31 - AEE Estrada da Fortaleza 
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l) AEE Chegada da Fortaleza (Figura 4.7-32) 

• Descrição: é a região limítrofe ao PNSG, ao longo da porção final da estrada 
que chega de Cambará do Sul (ver AEE l), antes de adentrar ao Parque. 

• Resultados esperados:  

1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de 
serviços e/ou produção ambientalmente amigáveis, e economicamente 
viáveis, capazes de reduzir a pressão sobre a paisagem natural e espécies 
características, através da sua valorização cênica; e 

2) Serviços privados de apoio disponíveis e qualificados ao visitante.  

• Indicadores: 

1) Número de propriedades ou empreendimentos com atividades ou práticas 
ambientalmente amigáveis; e 

2) Número e diversidade de serviços de apoio disponíveis ao visitante. 

• Atividades e normas: 

m.1) Estimular desenvolvimento de serviços e produtos de apoio ao Uso 
Público e ao turismo (camping, pousadas, alimentação, transporte, 
guias, condutores, passeios eqüestres, aluguel de bicicletas, 
estacionamento e outros).  

m.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

m.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou 
proprietários de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da 
OSCIP. 

m.1.3) Integrar os serviços de apoio oferecidos neste AEE ao sistema 
de Uso Público dos Parques, inclusive quanto ao controle de 
entrada e saída de visitantes. 

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores 
ao sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará 
condicionada aos projetos de práticas econômicas 
ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como 
ambientalmente amigáveis será feito pela OSCIP em 
conjunto com o gestor do Parque, ou por terceiros por 
aqueles outorgados. 

m.2) Estimular a manutenção / recuperação dos Campos Nativos. 

m.2.1) Negociar com os proprietários diretrizes para ocupação e uso do 
solo, a serem normatizadas complementarmente, como parte 
dos requisitos para credenciamento aos benefícios da atividade 
m.1. 

� A implantação de empreendimentos economicamente 
produtivos nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento 
ambiental simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve 
considerar a coerência do projeto com os objetivos de 
conservação e com o perfil de Uso Público previsto para a região. 
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Figura 4.7-32 - AEE Chegada da Fortaleza 
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� As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar 

os aspectos culturais e a valorização e integridade da 
paisagem natural. 

� As obras de intervenção deverão estar condicionadas ao 
estudo técnico e à implementação de ações que assegurem 
a integridade ambiental e cênica das áreas lindeiras. 

� Qualquer forma de comunicação visual, com exceção àquelas 
enquadradas em normas técnicas rodoviárias e/ou de 
segurança, deverá ser previamente aprovada pelo gestor 
dos Parques. 

 

m) AEE Vértice do Macuco (Figura 4.7-33) 

• Descrição: compreende a região limítrofe ao PNSG, no Planalto, nas 
proximidades do cânion do Macuco (ou das Pedras). É caracterizada pela 
paisagem típica dos Aparados da Serra, com os extensos Campos Nativos 
plano-ondulados chegando até a borda íngreme dos paredões da Serra Geral, 
de onde se avistam os cânions e ravinas cobertos por Mata Atlântica, e, no 
horizonte leste, a planície sedimentar quaternária, que se estende até o mar. 
Esta área está no ponto de entrada de uma Área Estratégica Interna voltada 
ao Uso Extensivo controlado e passível de agendamento, com baixa 
capacidade de carga. Por outro lado, encontra-se justamente na intersecção 
do Parque com o Corredor Ecológico dos Campos Norte, o mais importante 
para a conservação dos principais atributos de biodiversidade. Ainda a partir 
desta área, e seguindo pelo Corredor Ecológico dos Campos Norte, deverá ser 
implantada no futuro uma trilha para trekking de longa distância, que deverá 
seguir o ambiente dos Aparados da Serra até a borda superior da Reserva 
Biológica Estadual do Aguaí (SC), passando pelos Campos de São José dos 
Ausentes (RS) e, de lá, seguindo até o Parque Nacional de São Joaquim (SC). 

A AEE Vértice do Macuco é, portanto, de importância tanto para o Uso Público 
do PNSG quanto para estratégia de desenvolvimento de uma economia 
ambientalmente amigável ao longo do Corredor Ecológico dos Campos Norte. 
No entanto, sua posição em um ponto de fragilidade da conectividade dos 
Campos Nativos remete a um controle maior das atividades econômicas, 
mantendo-as em um nível de baixo impacto, com ocupação do solo extensiva. 

• Resultados esperados: 

1) Integridade da paisagem natural dos Campos mantida e valorizada; 

2) Suporte mínimo ao Uso Público, de baixo impacto, disponível através de 
pequenos empreendedores/produtores parceiros; e 

3) Paisagem econômica caracterizada por pecuária de baixo impacto 
integrada a serviços extensivos (hospedagem rural, experiências turísticas 
rurais, culturais e ecológicas, e produtos artesanais). 

• Indicadores: 

1) Nível de uso do solo; 

2) Natureza das atividades econômicas; e 

3) Presença de melhores práticas ambientais. 
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• Atividades e normas: 

n.1) Estimular a implantação de uma propriedade produtiva modelar para a 
paisagem dos Aparados da Serra Geral.  

n.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

n.1.2) Articular parcerias e realizar estudo de caso para 
desenvolvimento de projeto. 

n.1.3) Implantar projeto, em parceria com um ou mais proprietários. 

� As intervenções e o uso e ocupação do solo devem respeitar 
os aspectos culturais e valorização e integridade da paisagem 
natural. 

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores 
ao sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará 
condicionada aos projetos de práticas econômicas 
ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como 
ambientalmente amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto 
com o gestor do Parque, ou por terceiros por aqueles 
outorgados. 

� A implantação de empreendimentos economicamente 
produtivos nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento 
ambiental simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve 
considerar a coerência do projeto com os objetivos de 
conservação e com o perfil de Uso Público previsto para a 
região. 

n.2) Controlar a manutenção da paisagem natural (Campos Nativos e 
Matinha Nebular). 

n.2.1) Incluir dentre as prioridades de fiscalização, o foco sobre as 
normas gerais da Zona de Amortecimento e Corredor Ecológico 
dos Campos Norte. 

n.2.2) Realizar fiscalização regular. 

� As ações de fiscalização deverão seguir as orientações 
especificadas no item Ações Gerenciais Gerais, correlatas ao 
assunto. 



Documento alterado pela Portaria ICMBio n°.405 de 16 de agosto de 2019 

   

232

 

Figura 4.7-33 - AEE Vértice do Macuco 
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n) AEE Ponto Avançado de Torres (Figura 4.7-34) 

• Descrição: área localizada no Parque da Guarita, em Torres (RS). Do topo das 
falésias junto ao mar, pode-se avistar a noroeste os contrafortes da Serra 
Geral, onde estão localizados o PNAS e o PNSG. 

Como Torres é uma cidade turística, tem direcionado muitos visitantes à região 
dos Aparados da Serra. O próprio Parque da Guarita chega a receber bem 
mais de 100 mil turistas/ano. 

Esta AEE está situada no topo de uma das falésias (“torres”), em local com 
visada privilegiada para a Serra Geral, e ali se orientam os visitantes sobre as 
potencialidades de Uso Público dos PNAS e PNSG. Neste sentido, 
apresentam-se informações interpretativas do horizonte, utilizando um painel 
transparente de forma a sobrepor a informação na paisagem real. Os 
visitantes são orientados então a iniciar a visita aos Aparados por um dos três 
Centros Temáticos (Áreas Estratégicas Externas c, e, e k), principalmente 
aquele localizado em Praia Grande (e), distante apenas cerca de 40 km do 
Parque da Guarita, via rodovia pavimentada. Esta visitação pode ser agendada 
à distância, através de comunicação com os Centros Temáticos.  

• Resultados esperados:  

1) Melhor divulgação sobre os Parques no pólo emissor de Torres; e 

2) Visitas, a partir de Torres, organizadas com agendamento, com redução 
de pressão sobre a capacidade de carga. 

• Indicadores: 

1) Freqüência de visitantes a partir de Torres; e 

2) Número de agendamentos a partir de Torres. 

• Atividades e normas: 

o.1) Articular a implantação do Ponto Avançado de Torres.  

o.1.1) Articular parceria com a administração do Parque de Torres para 
implantação e manutenção do equipamento. 

o.1.2) Articular captação de recursos para a implantação física do 
equipamento e a produção de material informativo. 

o.1.3) Estabelecer, em parceria com a Prefeitura de Torres ou terceiros, 
um ou mais postos de informações adicionais, conectados com o 
Sistema de agendamento via Centros Temáticos. 

o.1.4) Produzir e disponibilizar de material informativo. 

� O material informativo sobre os Parques a ser veiculado 
diretamente através desta AEE deve ser previamente autorizado 
pelo gestor dos Parques. 

� Toda orientação fornecida deve estimular o início da visitação 
pelos Centros Temáticos, preferencialmente através de seus 
programas organizados e integrados. 
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Figura 4.7-34 - AEE Ponto Avançado de Torres 
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o) AEE Alto do Camisas (Figura 4.7-35) 

• Descrição: esta AEE engloba uma parte da bacia hidrográfica do Alto Rio 
Camisas, especificamente na sua face esquerda, que drena para o limite do 
PNAS, e também inclui uma pequena porção da bacia do Alto Rio Mampituba, 
onde as cabeceiras do rio Faxinalzinho drenam para o interior da Gleba Sul do 
PNSG. Em razão destas feições de drenagem em relação aos limites dos 
Parques, o uso do solo ali,  predominante para a agricultura, interfere com a 
qualidade dos recursos hídricos internos aos Parques. 

• Resultados esperados 

1) Atividades econômicas sendo desenvolvidas de acordo com melhores 
práticas, quanto à disposição de dejetos e efluentes, conservação de solos, 
alternativas ao uso de agroquímicos e manutenção/recuperação de 
vegetação ciliar ou de encostas; e 

2) Qualidade dos recursos hídricos internos mantida. 

• Indicadores: 

1) Índice de incorporação de melhores práticas ambientais pelos produtores 
locais; e 

2) Índice de qualidade da água nos rios Camisas e Faxinalzinho. 

• Atividades e normas: 

p.1) Estimular a substituição de práticas convencionais de agricultura por 
outras melhores, priorizando a integridade dos recursos hídricos e das 
comunidades bióticas aquáticas. 

p.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

p.1.2) Estimular a organização dos produtores ou proprietários de 
Terras, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP. 

p.1.3) Identificar e estimular produtos cujo balanço socioeconômico e 
ambiental seja o mais positivo possível. 

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores 
ao sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará 
condicionada aos projetos de práticas econômicas 
ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como 
ambientalmente amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto 
com o gestor do Parque, ou por terceiros por aqueles 
outorgados. 

� A implantação de novos empreendimentos economicamente 
produtivos nesta A.E.E deverá ser autorizada (licenciamento 
ambiental simplificado) pelo gestor dos Parques. 

p.2) Implementar mecanismos de controle e monitoramento ambiental. 

p.2.1) Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental. 

p.2.2) Monitorar regularmente a qualidade da água nos rios Camisas e 
Faxinalzinho. 

p.3) Avaliar, e se necessário normatizar complementarmente, medidas de 
restrição quanto ao uso total ou parcial de agrotóxicos. 
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 Figura 4.7-35 - AEE Alto do Camisas 
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p) AEE Bacia do Camarinhas (Figura 4.7-36) 

• Descrição: engloba toda a Microbacia Hidrográfica do rio Camarinhas, em sua 
porção à montante do limite do PNAS (próximo da pousada Parador da 
Montanha). O uso do solo nesta área é marcado pela pecuária extensiva, 
presença de Campos e Matas de Araucária e algumas áreas de agricultura. Já 
aparecem iniciativas ligadas ao turismo rural e de montanha, o que deverá ser 
estimulado ainda mais através da implantação da AEE I, e principalmente da 
AEE j. 

• Resultados esperados: 

1) Paisagem predominante de Campos Nativos e Mata de Araucária mantida; 

2) Atividades econômicas sendo desenvolvidas de acordo com melhores 
práticas, quanto à disposição de dejetos e efluentes, conservação de solos, 
alternativas ao uso de agroquímicos e manutenção/recuperação de 
vegetação ciliar ou de encostas; e 

3) Qualidade dos recursos hídricos internos  mantida. 

• Indicadores: 

1) Índice de adoção de melhores práticas ambientais pelos produtores e 
fornecedores locais; e 

2) Índice de qualidade da água no rio Camarinhas. 

• Atividades, e normas: 

q.1) Estimular substituição de práticas convencionais de agricultura por 
melhores práticas, priorizando integridade dos recursos hídricos e das 
comunidades bióticas aquáticas. 

q.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

q.1.2) Estimular a organização dos produtores ou proprietários de Terras, 
de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP. 

q.1.3) Identificar e estimular produtos cujo balanço socioeconômico e 
ambiental seja o mais positivo possível. 

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores 
ao sistema de apoio e incentivos aos projetos de práticas 
econômicas ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como 
ambientalmente amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto 
com o gestor do Parque, ou por terceiros por aqueles 
outorgados. 

� A implantação de empreendimentos economicamente 
produtivos nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento 
ambiental simplificado) pelo gestor dos Parques, o qual deve 
considerar a coerência do projeto com os objetivos de 
conservação e com o perfil de Uso Público previsto para a 
região. 

q.2) Estimular manejo ecológico na pecuária, mantendo os Campos Nativos.  
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Figura 4.7-36 - AEE Bacia do Camarinhas 
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q.2.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

q.2.2) Articular parcerias técnicas para avaliar e implantar as melhores 
práticas de manejo dos rebanhos e campos. 

q.3) Estimular serviços ligados ao turismo rural e de natureza. 

q.3.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

q.3.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou 
proprietários de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da 
OSCIP. 

q.4) Implementar mecanismos de controle e monitoramento ambiental. 

q.4.1) Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental. 

q.4.2) Monitorar regularmente a qualidade da água no rio Camarinhas. 

q.5) Avaliar, e se necessário normatizar complementarmente, medidas de 
restrição quanto ao uso total ou parcial de agrotóxicos. 

 

q) AEE Enclave do Malacara (Figura 4.7-37) 

• Descrição: área onde a linha divisória do PNSG sofre uma mudança abrupta 
em sua direção geral, nas proximidades de Morro Grande, conformando uma 
reentrância significativa que causa um estrangulamento do polígono da área 
protegida, na altura do vértice dos cânions Malacara e Churriado. À época da 
criação do PNSG, a área era uma plantação de Pinus, hoje retirada, e por esta 
razão teria sido mantida fora dos limites da Unidade. Esta conformação da 
poligonal, no entanto, traz vulnerabilidade principalmente às espécies 
campestres de médio porte, como o veado-campeiro e, eventualmente, o lobo-
guará. 

• Resultados esperados: 

1) Incorporação da área ao PNSG. 

• Indicadores: 

1) Titularidade da área. 

• Atividades e normas: 

r.1) Negociar incorporação da área ao Parque 

r.2) Promover recuperação da área através da erradicação de espécies 
exóticas. 

r.3) Monitorar evolução da sucessão vegetal e colonização por espécies da 
fauna campestre. 

� Ficam proibidas, nesta AEE, atividades de silvicultura e agricultura 
(produção vegetal). 

� Outras atividades econômicas estão sujeitas ao licenciamento 
ambiental pelo gestor dos Parques. 
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Figura 4.7-3.37 - AEE Enclave do Malacara 
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r) AEE Pinus da Fortaleza (Figura 4.7-38) 

• Descrição: inclui uma área de floresta comercial de Pinus da empresa de 
móveis Florense, já em estágio avançado de crescimento, e outra área 
recentemente plantada por um outro empreendedor, ambas contíguas ao 
PNSG, próximas à estrada na chegada ao Parque. Esta AEE restringe-se à 
faixa de 1.500 m de amplitude, paralela ao limite do Parque, seguindo ao longo 
deste por toda a extensão coberta pelos dois plantios mencionados. 

• Resultados Esperados: 

1) Retirada do Pinus na faixa dos primeiros 500m em relação ao limite do 
Parque; e 

2) Manejo especial do plantio nos 1.000 m restantes, até completar a faixa de 
1.500 m. 

• Indicadores: 

1) Presença de Pinus nos primeiros 500 m; e 

2) Adoção de manejo especial na faixa de 1.000 m restantes. 

• Atividades e normas: 

s.1) Negociar com proprietários o cronograma para o cumprimento da 
normatização para as faixas definidas. 

s.2) Fiscalizar o cumprimento das normas definidas para os plantios de Pinus 
na Zona de Amortecimento. 

� Para este caso, onde o plantio já foi realizado, o gestor dos Parques 
negociará a forma e os prazos para o cumprimento da norma. 

 

s) AEE Pinus Gleba Sul (Figura 4.7-39) 

• Descrição: plantação de Pinus localizada próximo ao extremo Sul do PNSG. 
Área de mosaico entre Campos Nativos e Floresta de Araucária, esta AEE 
estende-se do limite do Parque até o limite da Zona de Amortecimento. 

• Resultados Esperados: 

1) Retirada do Pinus na faixa dos primeiros 500m em relação ao limite do 
Parque; e 

2) Manejo especial do plantio nos 1.000 m restantes, até completar a faixa de 
1.500 m. 

• Indicadores: 

1) Presença de Pinus nos primeiros 500 m; e 
2) Adoção de manejo especial na faixa de 1.000 m restantes. 

• Atividades e normas: 

t.1) Negociar com proprietários o cronograma para o cumprimento da 
normatização para as faixas definidas. 
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Figura 4.7-38 - AEE Pinus da Fortaleza 
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Figura 4.7-39: AEE Pinus Gleba Sul 
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t.2) Fiscalizar o cumprimento das normas definidas para os plantios de Pinus 
na Zona de Amortecimento. 

� Para este caso, onde o plantio já foi realizado, o gestor dos Parques 
negociará a forma e os prazos para o cumprimento da norma. 

 

t) AEE da Baixa Encosta Norte (Figura 4.7-40) 

• Descrição: região de sopé da Serra Geral, compreendida entre a AEE 
Malacara/Índios (próxima ao cânion Malacara) e a AEE Tigre Preto (próxima 
ao cânion da Fortaleza). Inclui o cânion Churriado, ao sul, e o complexo de 
cânions e ravinas do Corujão, ao norte. Entorno imediato do PNSG, em 
ambiente de Floresta Submontana sob pressão de antropização e 
fragmentação. Propriedades rurais estruturadas, com destaque para os 
cultivos da banana e eucalipto, ameaçando a Floresta Submontana; nas 
feições de menor declividade destacam-se os cultivos de fumo, milho e 
pastagens, enquanto a planície contígua é dominada por arrozais. Não há 
conexão direta com pontos de Uso Público do Parque em toda esta AEE, 
porém há forte potencial contemplativo paisagístico a partir do entorno. 

• Resultados esperados: 

1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de 
produção e/ou serviços ambientalmente amigáveis, e economicamente 
viáveis, capazes de reduzir a pressão sobre a paisagem natural (Floresta 
Submontana) e as espécies cinegéticas; e 

2) Conectividade da Floresta Submontana garantida. 

•  Indicadores: 

1) Número de propriedades ou empreendimentos inseridos em uma economia 
ambientalmente amigável, seja desenvolvendo novos negócios ou 
aplicando melhores práticas às atividades tradicionais; 

2) Taxa de ocupação da encosta da Serra por bananais e/ou outras atividades 
agrícolas; 

3)  Número de ocorrências de caça registrado; e 

4) Grau de conectividade da Floresta Submontana. 

• Atividades e normas: 

u.1) Estimular o desenvolvimento de novos negócios ambientalmente 
amigáveis e a adoção de melhores práticas nas atividades tradicionais, 
voltados para a manutenção da paisagem natural. 

u.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

u.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou 
proprietários de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP. 
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� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao 

sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada 
aos projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como 
ambientalmente amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto 
com o gestor do Parque, ou por terceiros por aqueles 
outorgados. 

� A implantação de empreendimentos economicamente produtivos 
nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental 
simplificado) pelo gestor dos Parques. 

u.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente 
banana. 

u.2.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades. 

u.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de 
conectividade biológica.  

u.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta Submontana. 

u.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta 
Submontana, onde houver fragmentação completa (se identificado). 

u.3.3) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade 
(quando for o caso). 

u.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular cooperação dos 
proprietários de terras. 

� O critério básico para a manutenção da conectividade na 
Floresta Submontana será a observância da legislação 
ambiental, principalmente no que diz respeito à manutenção da 
cobertura florestal em razão da declividade, cursos d’água, 
estágios sucessionais da vegetação e reserva legal.  

� Ocorrendo situações em que a conectividade é interrompida 
mesmo sem ferir os parâmetros da legislação, dever-se-á 
acordar com os proprietários o seu restabelecimento. 

� O parâmetro básico para avaliação da manutenção da 
conectividade será o grau de conexão entre as grandes porções 
florestais situadas na faixa entre as cotas altitudinais 
aproximadas de 100m e 400 m. 

� A decisão quanto à necessidade de ampliação ou 
restabelecimento da conectividade entre as porções florestais 
definidas na norma anterior deve ser uma atribuição da Chefia 
dos Parques, apoiada em seus quadros técnicos ou em estudos 
específicos de terceiros. 

u.4) Controlar caça furtiva de espécies cinegéticas da Floresta Ombrófila 
Densa. 

u.4.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades. 

u.4.2) Promover ações de educação ambiental que valorizem estas 
espécies.
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Figura 4.7-40 - AEE da Baixa Encosta Norte 
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u) AEE Vale do Mampituba (Figura 4.7-41) 

• Descrição: esta AEE inicia no divisor de águas da vertente sul do Vale do Rio 
do Boi e segue pela vertente esquerda do rio Mampituba para montante, até o 
divisor de águas do Vale do Rio Faxinalzinho (vertente esquerda). Região de 
Sopé da Serra Geral, com densidade relativamente alta de ocupação por 
atividades agrícolas, com grande destaque para o cultivo da banana. 
Densidade populacional relativamente alta em relação às outras regiões da 
Zona de Amortecimento. Nível de estruturação das propriedades variável, com 
marcante presença de populações rurais carentes. Conectividade da Floresta 
Submontana fortemente ameaçada principalmente pelos bananais, pastagens 
e pequenas plantações de eucalipto. Presença da uva-do-japão como 
contaminante biológico e da caça furtiva. Esta AEE não tem contato direto com 
nenhuma área de uso público dos Parques. O maior atrativo paisagístico é a 
Pedra Branca, localizada na face oposta do Vale do Mampituba (fora do 
Parque, portanto). 

• Resultados esperados: 

1) Propriedades e empreendimentos inseridos em uma economia de 
produção e/ou serviços ambientalmente amigáveis, e economicamente 
viáveis, capazes de reduzir a pressão sobre a paisagem natural (Floresta 
Submontana) e as espécies cinegéticas; 

2) Conectividade da Floresta Submontana garantida; e 

3) População com maior nível de conscientização e envolvimento com os 
propósitos de conservação. 

• Indicadores: 

1) Número de propriedades ou empreendimentos inseridos em uma 
economia ambientalmente amigável, seja desenvolvendo novos negócios 
ou aplicando melhores práticas às atividades tradicionais; 

2) Taxa de ocupação da encosta da Serra por bananais e/ou outras 
atividades agrícolas; 

3) Número de ocorrências de caça registrado; 

4) Grau de conectividade da Floresta Submontana; e 

5) Nível de conscientização da população com a questão ambiental. 

• Atividades e normas: 

v.1) Estimular o desenvolvimento de novos negócios ambientalmente 
amigáveis e a adoção de melhores práticas nas atividades tradicionais, 
voltados para a manutenção da paisagem natural. 

v.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

v.1.2) Estimular organização dos produtos/fornecedores ou proprietários de 
terra, de forma a integrá-los ao Sistema da OSCIP. 

� A integração das propriedades, produtores e/ou fornecedores ao 
sistema de apoio e incentivos da OSCIP estará condicionada aos 
projetos de práticas econômicas ambientalmente amigáveis. 

� O credenciamento das práticas econômicas como 
ambientalmente amigáveis será feito pela OSCIP em conjunto 
com o gestor do Parque, ou por terceiros por aqueles outorgados. 
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� A implantação de empreendimentos economicamente produtivos 

nesta AEE deverá ser autorizada (licenciamento ambiental 
simplificado) pelo gestor dos Parques. 

v.2) Controlar a ocupação da baixa encosta por agricultura, principalmente 
banana. 

v.2.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades. 

v.3) Recuperar áreas de alta importância para restabelecimento de 
conectividade biológica.  

v.3.1) Identificar áreas críticas de conectividade da Floresta 
Submontana. 

v.3.2) Desenvolver projeto de recuperação da conectividade na Floresta 
Submontana, onde houver fragmentação completa (se 
identificado). 

v.3.3) Iniciar implantação de projetos de recuperação de conectividade 
(quando for o caso). 

v.3.4) Orientar ação da OSCIP para estimular cooperação dos 
proprietários de terras. 

� O critério básico para a manutenção da conectividade na 
Floresta Submontana será a observância da legislação 
ambiental, principalmente no que diz respeito à manutenção da 
cobertura florestal em razão da declividade, cursos d’água, 
estágios sucessionais da vegetação e reserva legal.  

� Ocorrendo situações em que a conectividade é interrompida 
mesmo sem ferir os parâmetros da legislação, dever-se-á 
acordar com os proprietários o seu restabelecimento. 

� O parâmetro básico para avaliação da manutenção da 
conectividade é o grau de conexão entre as grandes porções 
florestais situadas na faixa entre as cotas altitudinais 
aproximadas de 100m e 400 m. 

� A decisão quanto à necessidade de ampliação ou 
restabelecimento da conectividade entre as porções florestais 
definidas na norma anterior é uma atribuição da Chefia dos 
Parques, apoiada em seus quadros técnicos ou em estudos 
específicos de terceiros. 

v.4) Controlar caça furtiva de espécies cinegéticas da Floresta Ombrófila 
Densa. 

v.4.1) Dirigir a fiscalização para este foco como uma das prioridades. 

v.4.2) Promover ações de educação ambiental que valorizem estas 
espécies. 

v.5) Desenvolver programa de Educação Ambiental e envolvimento 
comunitário. 

v.5.1) Promover campanhas e atividades de resgate e valorização 
cultural. 

v.5.2) Desenvolver atividades de monitoramento de fauna cinegética 
envolvendo a comunidade, estimulando e criando grupos 
organizados.
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Figura 4.7-41 - AEE Vale do Mampituba 
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x) AEE Cânion do Josafaz (Figura 4.7-42) 

• Descrição: o cânion Josafaz fica na parte alta da bacia do rio Mampituba, 
localizando-se defronte ao cânion Faxinalzinho (este último no interior dos 
Parques). Esta AEE inclui todo o Cânion Josafaz e estende-se até a entrada 
do cânion Faxinalzinho, no limite dos Parques. Área densamente coberta por 
Floresta Ombrófila Densa, com ocupações apenas nas porções mais próximas 
aos rios e ao longo das estradas. Alguma atividade agropecuária e recente 
implantação de alguns sítios de lazer. Ali foram encontradas importantes 
espécies de aves e mamíferos da Mata Atlântica consideradas raras e 
ameaçadas, algumas delas sofrendo evidente pressão de caça. 

• Resultados esperados:  
1) Inibição da caça; e 
2) Manutenção de ocorrência das espécies mais relevantes identificadas. 

• Indicadores: 
1) Número de ocorrências de caça registrado; e 
2) Registro das espécies mais relevantes. 

• Atividades e normas: 

x.1) Controlar a caça furtiva. 

x.1.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

x.1.2) Estimular a organização dos produtores/fornecedores ou 
proprietários de terra, de forma a integrá-los ao Sistema da 
OSCIP. 

x.2) Controlar desmatamentos irregulares. 

x.2.1) Priorizar a atuação da OSCIP. 

x.2.2) Monitorar cobertura vegetal periodicamente através de fotografias 
aéreas ou sobrevôos com geoposicionamento.. 

x.3) Monitorar presença das espécies cinegéticas (aves e mamíferos) mais 
importantes. 

x.3.1) Realizar “surveys” anuais buscando evidenciar a situação de 
ocorrência de espécies como veado-bororo, catetos, macucos, 
jacu-açús e outras espécies relevantes sob pressão de caça. 

x.3.2) Estimular envolvimento das comunidades locais no monitoramento 
de ocorrência destas espécies. 

x.4) Incentivar pesquisas voltadas para conservação das espécies mais 
relevantes de aves e mamíferos registrados na Avaliação Ecológica 
Rápida (diagnóstico neste Plano de Manejo) 

x.4.1) Identificar Universidades e outros centros de pesquisa com 
qualificação neste campo de pesquisa específico. 

x.4.2) Buscar estabelecer parcerias com estas instituições. 

x.4.3) Fornecer apoio logístico, através da disponibilização de espaço 
para alojamento improvisado, no PIC do Faxinalzinho. 

� As atividades de pesquisa deverão priorizar os principais 
elementos da fauna e da flora registrados localmente na AER 
ou no decorrer dos trabalhos futuros. 

� Estas atividades deverão seguir as outras normas de pesquisa 
detalhadas para os Parques. 
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 Figura 4.7-42 - AEE Cânion do Josafaz 
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y)  A.E.E Cânion do Macuco (Figura 4.7-43) 

• Descrição: o Cânion do Macuco , também conhecido por Cânion das Pedras 
ou Fundo das Bonecas , encontra-se no limite extremo norte do PNSG. A linha 
divisória do PARQUE segue o curso da drenagem principal (rio das Pedras), 
de forma que apenas a vertente direita (encosta sul) encontra-se no interior da 
U.C. Portanto, a vertente esquerda não está protegida pelo Parque, e, apesar 
da incidência de outros dispositivos legais, esta situação abre um flanco de 
potencial vulnerabilidade no PNSG. 

• Resultados esperados: 

1) Incorporação da vertente esquerda (encostas norte) do Cânion do Macuco 
ao Parque Nacional da Serra Geral. 

• Indicadores: 

1) Titularidade da área. 

• Atividades e normas: 

y.1) Identificar a situação fundiária da área. 

y.1.1) Realizar o cadastro fundiário e o levantamento cartorial para a 
identificação da situação das propriedades. 

y.1.2) Identificação e arrecadação das áreas devolutas. 

y.2)  Incorporação da área ao PNSG. 

y.2.1) Reedição do decreto de definição dos limites , corrigindo a 
poligonal para incorporar a área. 

y.2.2) Demarcação da nova poligonal na área. 

y.2.3) Negociação com os proprietários identificados para a 
regularização fundiária. 

� Ficam proibidas atividades que venham a alterar o atual nível de 
originalidade da paisagem. 
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 Figura 4.7-43: AEE Cânion do Macuco 
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4.8 ENQUADRAMENTO DA ÁREAS DE ATUAÇÃO POR PROGRAMAS TEMÁTICOS 

Os quadros a seguir sentam o enquadramento das áreas de atuação por programas temáticos.  

 
Quadro 4.8-1 Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Internas por programas temáticos  
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Quadro 4.8-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais Externas por programas temáticos 
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Quadro 4.8-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas Internas por programas temáticos 
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Quadro 4.8-4: Enquadramento das Áreas Estratégicas Externas por programas temático 
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