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Introdução
A Floresta Atlântica, um dos biomas mais ricos do mundo distribuídos em 17
estados brasileiros, ocupa mais de 2.500 municípios em uma área que se estende
desde Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul (SCHÄFFER e PROCHNOW,
2002).
Há 500 anos atrás este bioma ocupava uma área de 1.306.421 km2, hoje, com
mais de 90% da área perdida, esta área ocupa 102.000 km2 (CAMPANILI e
PROCHNOW, 2006; SCHÄFFER e PROCHNOW, 2002). Dentre os fatores que
contribuem para a degradação destes ecossistemas podemos citar: a agricultura,
pecuária, urbanização, industrialização e a mineração (CAMPANILI e PROCHNOW,
2006).
No passado, Santa Catarina era constituída por cerca de 95% da Floresta
Atlântica, sendo que atualmente apresenta apenas 17% de toda a área restante da
Mata Atlântica (CAMPANILI e PROCHNOW, 2006).
O Parque Nacional da Serra do Itajaí (PNSI), criado através de Decreto
Presidencial em 4 de junho de 2004, compreende uma área de 57.374 ha e altitudes
que variam de 80 a 1039 metros (BACCA, 2000). Situado inteiramente no Vale do
Itajaí, abrange áreas de nove municípios no estado de Santa Catarina (Blumenau,
Indaial, Botuverá, Gaspar, Vidal Ramos, Apiúna, Guabiruba, Ascurra, Presidente
Nereu). Inserido ao PNSI, encontra-se o Parque Natural Municipal Nascentes do
Garcia, com 53 km², situado nas nascentes dos rios Garcia em Blumenau e
Espingarda em Indaial. Atualmente encontra-se em execução o projeto de elaboração
do Plano de Manejo do PNSI, que estabelecerá o zoneamento e as diretrizes de

gestão da unidade de conservação, incluindo o diagnóstico e o mapeamento das
estradas internas e trilhas do PNSI.
Considerando o fato de cartas topográficas e imagens de satélite não
apresentarem informações suficientes e atualizadas para o traçado de vias em áreas
pouco habitadas (MARTINI et al; [2004] e AGUIAR et al; 2003), torna-se necessário
um levantamento in loco para obter informações mais precisas, levantar de pontos de
interesse, traçar o perfil de altitude das vias, além de verificar seu grau de dificuldade.

Objetivos
Avaliar a metodologia utilizada para o mapeamento e diagnóstico das trilhas e
estradas do PNSI como ferramenta para caracterização das vias e pontos de
interesse.

Metodologia
Tomando como base as cartas topográficas do IBGE (1974, 1980, 1981a,
1981b) e a imagem de satélite (SPOT 3 m) foram identificadas as principais vias de
acesso ao parque, além das estradas internas. A aquisição dos dados em campo para
todas as vias, trilhas, picadas e pontos de interesse foram realizadas in loco com uso
do sistema de posicionamento global (GPS). Nas estradas de fácil acesso, o percurso
foi realizado de carro, mas em locais de acesso restrito ou isolado por algum obstáculo
na estrada, foram realizadas incursões a pé. Foram utilizados dois aparelhos para
georreferenciamento, modelo Garmin Etrex Vista, com altímetro barométrico, que
permite traçar o perfil de altitude das vias. Os dados foram tratados no programa GPS
TrackMaker e no ArcGIS.
Em relação aos tipos de vias percorridas, estas foram agrupadas em três
categorias de acordo com características de acesso e localização:
1. Estradas principais;
2. Estradas secundárias e trilhas;
3. Vias no Parque Natural Municipal das Nascentes do Garcia.
Além do critério grau de dificuldade utilizado para caracterização de vias
conforme alguns autores (ROCHA et al., 2006 e AGUIAR et al., 2003), foram
analisados ainda outros aspectos, conforme FAVERE et al. (2006):
a) Localização/Acesso: georreferenciamento das áreas e características
de acesso;
b) Grau de dificuldade: baixo – via de pequena extensão, terreno pouco
acidentado; médio – via com média extensão e terreno um pouco

acidentado; alto – via com grande extensão e terreno muito
acidentado;
c) Aspectos fisiográficos: Ocorrência de acidentes geográficos ou
fenômenos

naturais

(relevo,

processos

erosivos,

ribeirões,

cachoeiras, vegetação etc.);
d) Influência antrópica: agricultura, pecuária, caça, extrativismo, entre
outros.
Os pontos de interesse georreferenciados e/ou registrados por meio de
fotografias foram agrupados nas seguintes categorias para facilitar a análise, conforme
tabela 1:
Tabela 1: Relação de legendas
georeferenciados por tipo de categoria.

Categoria

Vestígios

Fauna

Fungo (fun)
Flora (flo)

Estruturas

Porteira

dos

pontos

Legenda
Pegada (peg)
Excrementos (exc)
Ovos (ovo)
Toca (toc)
Ninho (nin)
Lixo (lixo)
Acampamento (aca)
Palmito extraído (palm)
Armadilha (arm)
Rastro (ras)
Cobra (cob)
Tatu (tatu)
Anfíbio (anf)
Ave (ave)
Inseto (ins)
Gambá (gb)
Gato-do-mato (ga)
Morcego (mor)
Rancho (ran)
Casa (cs)
Igreja (igr)
Ponte (pt)
mata burro (mb)
Barragem (barr)
Pesque pague (pp)
Cocho sal (sa)
Pluviômetro (pluv)
Camping (cam)
Porteira arame (por ar)
Porteira madeira (por
ma)
Porteira metal (por me)

cachoeira (cach)
nascente (nasc)
travessia (trav)
graus 90, 180, 360
Mirante (mir)
direção (N, L, O, S)
Indaial (id)
Blumenau (bnu)
Apiúna (ap)
Ascurra (asc)
Guabiruba (gua)
Divisa (dv)
Botuverá (bo)
Presidente Nereu (prn)
Vidal Ramos (vr)
Gaspar (gap)
Motocross (mtc)
Parque das Nascentes Sede (sd)
(pn)
Sub sede (sub)
Espingarda (ep)
Espinho (es)
Encano (en)
Warnow (wa)
Garcia (ga)
Rios
cristalino (cr)
Jundiá (ju)
Quatí (qu)
Braço do Encano (be)
Antas (an)
Rocha (ro)
Solo (so)
Abiótico
Erosão (ers)
Paisagem (pais)
Pedreira (pd)
pastagem (pas)
Agricultura (agri)
Uso antrópico
Floresta exótica (exo)
Lagoa (lag)
Bifurcação (bf)
Encruzilhada
Encruzilhada (ez)
Acesso (ac)
Vias
Fim (fi)
Estrada principal (pri)
Estrada secundária
(sec)
Hierarquia da área
Trilha (tr)
Picada (pic)
Falsa Trilha (ft)
Ribeirão

Resultados/ Discussão
Foram percorridos aproximadamente 400 km nos municípios de Blumenau,
Indaial e Botuverá, abrangendo estradas principais, secundárias, trilhas e picadas no

interior do parque. Estima-se que foram mapeadas até agora 50% das vias do PNSI
(Figura 1).

Figura 1: Contorno do Parque Nacional da Serra do Itajaí e sistema viário, visto sobre imagem do
satélite SPOT (3 m).

Dentre as principais dificuldades encontradas neste trabalho, podemos citar:
falta de conhecimento prévio da região, dificuldades de acesso com veículo a
determinadas áreas, perda de sinal do GPS em locais com cobertura florestal densa e
em determinados horários do dia.
Em relação à falta de conhecimento prévio das vias do PNSI, utilizou-se como
referência, as cartas topográficas do IBGE (1974, 1980, 1981a, 1981b), que se
mostraram bastante desatualizadas, exigindo complementação com imagens de
satélite (SPOT 3m), além de informações de moradores da área. MARTINI et al.
([2004]), também observaram que as imagens de satélite, hidrografia da Agência

Nacional de Águas (ANA) e as cartas topográficas forneciam informações insuficientes
para o desenvolvimento de seus trabalhos o que exigia a utilização de outros recursos
para tal.
As estradas principais e secundárias em bom estado de conservação foram
percorridas com veículo de passeio (sem tração 4 x 4). Entretanto, estradas em mau
estado de conservação, trilhas e picadas foram percorridas a pé (Figura 2).

Figura 2: Estrada secundária do PNSI sendo mapeada com GPS.

Em alguns momentos o GPS apresentou perda de sinal, fazendo com que
fosse necessário retornar ao mesmo ponto em outro período. Verificou-se que o GPS
apresentava melhor recepção no período vespertino em relação ao matutino, fazendo
com que as áreas com cobertura florestal densa e/ou vales profundos, locais de
provável perda de recepção, fossem percorridas à tarde. A utilização de dois GPS
simultaneamente para percorrer as vias contribuiu na sobreposição dos registros,
auxiliando no traçado das vias em locais com perda de sinal.
Em locais com falta de registro para ambos os aparelhos utilizaram-se imagens
de satélite como referência para complementação das vias. Alguns autores (ROCHA
et al., 2006; AGUIAR et al., 2003; VALLIM et al., 2004) também consideraram as
dificuldades encontradas no mapeamento de vias em áreas com perda de sinal de

GPS, devido cobertura florestal densa e topografia irregular, além de cartas
topográficas com informações desatualizadas e insuficientes para realização de
trabalhos.
Por meio deste trabalho foi possível caracterizar as estradas principais e
secundária percorridas de acordo com seu grau de dificuldade, aspectos fisiográficos e
influência antrópica (Tabela 2, 3 e 4), bem como fazer o registro fotográfico dos pontos
de interesse. Para caracterizar os graus de dificuldade foram consideradas a
declividade, a extensão das vias e a existência de obstáculos ou condições adversas
no caminho, sendo esta uma avaliação subjetiva. AGUIAR et al. (2003) e ROCHA et
al. (2006) consideraram classes de declividade como critério para classificação de
trilhas, entretanto, estes salientam que o estado de conservação e os trechos críticos
das vias também devem ser considerados.

Conclusão
Verificamos que a metodologia mostrou-se bastante eficiente, pois a avaliação
in loco torna possível mapear as vias de acesso e internas além de apontar os pontos
de interesse de uma forma mais ampla, rica e precisa do que somente com uso de
imagens de satélite e cartas topográficas, gerando maiores subsídios para o
planejamento adequado de trilhas e estradas internas do PNSI. A caracterização dos
pontos de interesse permite um maior conhecimento das potencialidades das estradas
e trilhas existentes auxiliando na elaboração do plano de manejo do PNSI.
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Anexos

Estradas principais (categoria 1)

Tabela 2: Caracterização das vias pertencentes a categoria 1.
Localização/
Grau de
Influência
Local
Aspectos fisiográficos
Acesso
dificuldade
antrópica
Lat: -26° 59’ 38,24’’
Long: -49° 07’
-Cultivo e
33,87’’
extração de
Altitude: 227 metros.
Estrada
- Vegetação em estágio espécies
Extensão: 42 km
Alto (extensão)
principal
inicial de regeneração.
florestais
Início: bairro
exóticas.
Progresso,
-Pastagens.
Blumenau.
- Término: Apiúna.
Lat: -27° 05’ 51,55’’
- Ponto com alta
Long: -49° 11’
densidade hídrica, onde se
38,12’’
encontram as principais -Pastagens.
Altitude: 711 metros.
Faxinal do
Alto (relevo
nascentes do Ribeirão
-Ausência
Início: entrada
Bepe
acidentado)
Encano e Warnow.
de floresta
localiza-se em
- Relevo muito acidentado. ciliar.
Indaial, dando
- Processos erosivos
acesso a várias
acentuados.
propriedades.
- Vegetação secundária
Lat: -27° 03’ 28,97’’
em estágio avançado de -Pastagens.
Long: -49° 09’
recuperação, abrangendo -Agricultura.
Buraqueira 53,54” Altitude: 443 Médio
o Vale do Ribeirão
-Cultivo e
ou Vale do metros.
(extensão e
Encano.
extração de
Ribeirão Início: Indaial.,
relevo
- Cachoeira de 30 metros.- espécies
Encano
próximo ao encontro acidentado)
Divisores de água entre os florestais
com seu afluente
municípios de Indaial e
exóticas.
Braço do Encano.
Blumenau.

Tabela 3: Caracterização das vias pertencentes a categoria 2.

Influência
antrópica
- Ponto de observação e -Cultivo e
contemplação da
extração de
Lat: -27° 02’ 59,88”
natureza.
espécies
Long: -49° 10’
Alto (extensão - Mirante natural onde se florestais
07,56’’
Morro 937
e relevo
observa quase todo o
exóticas.
Altitude: 398 metros.
acidentado)
parque, bem como os
-Retirada de
Início: bairro Alto
municípios de Blumenau, cobertura
Encano, Indaial..
Indaial, Ascurra e Apiúna. vegetal.
- Processos erosivos.
-Grande
número de
estradas.
-Cultivo e
Lat: -27° 04’ 02,28’’
Início da
extração de
Long: -49º 10’
área de
Alto (extensão - Relevo acidentado.
espécies
07,20” Altitude: 477
extração
e relevo
- Processos erosivos
florestais
metros. Início: bairro
de Pinus
acidentado)
acentuados.
exóticas.
Alto Encano,
em Indaial.
-Ausência de
Indaial..
cobertura
vegetal em
vários
pontos.
-Cultivo e
- Ponto de observação e
extração de
Lat: -27° 01’ 20,59’’
contemplação da
espécies
Long: -49° 09’
natureza.
Trilha do
Médio
florestais
40,78” Altitude: 258
- União da foz do Ribeirão
Ribeirão
(extensão e
exóticas.
metros.
Espingarda, margeando o
Espinho
relevo)
-Agricultura.
Início: bairro Encano
Ribeirão Encano, até
-Pecuária.
Alto, Indaial.
encontrar o Ribeirão
-Pressão de
Espinho.
caça.
-Pastagens.
Lat: -27° 07’ 17,33’’
-Pecuária.
Long: -49° 09’
-Cultivo e
37,08” Altitude: 791
extração de
metros.
Estrada no
espécies
Extensão: 40 km
- Áreas de floresta em
município
florestais
Início: a partir do
Alto (extensão) vários estágios
de
exóticas.
Faxinal do Bepe,
sucessionais.
Botuverá
-Extração
ligando ao sul o
ilegal de
município de
palmito.
Botuverá e ao norte
-Pressão de
Indaial.
caça.

Estradas secundárias e trilhas (categoria 2)

Local

Localização/
Acesso

Grau de
dificuldade

Aspectos fisiográficos

Parque Natural Municipal das Nascentes do Garcia (categoria 3)

Tabela 4: Caracterização das vias pertencentes a categoria 3.
Grau de
Influência
Local
Localização/Acesso
Aspectos fisiográficos
dificuldade
antrópica
Lat: -27° 03’ 11,90”
Long: -49° 05’ 07,31’’
- Ponto de observação e
Pouca
Sede do Altitude: 224 metros. Baixo
contemplação da
influência
parque
Início: bairro
(localização) natureza.
antrópica.
Progresso em
- Presença de animais.
Blumenau.
Lat: -27° 03' 24,12''
Baixo
- Circunda um conjunto de Pouca
Trilha das Long: -49° 05' 14,88''
(extensão e
lagoas.
influência
lagoas
Altitude: 253 metros
relevo)
- Presença de animais.
antrópica.
Extensão: 430 m
- Ponto de observação e
Lat: -27° 04' 15,12''
contemplação da
Pouca
Morro do Long: -49° 06' 13,97'' Alto (relevo
natureza.
influência
Sapo
Altitude: 661 metros acidentado)
- Mirantes à 760 metros
antrópica.
Extensão: 3.980 m
de altitude.- Cachoeira no
ribeirão Garcia.
- Ponto de observação e
Lat: -27° 03' 26,99''
contemplação da
Pouca
Trilha da Long: -49° 05' 06,56'' Alto (relevo
natureza.
influência
Chuva
Altitude: 222 metros acidentado)
- Travessia do Ribeirão
antrópica.
Extensão: 3.010 m
Garcia Pequeno.
Lat: -27° 03' 35,67''
- Vegetação secundária Pouca
Trilha do Long: -49° 05' 12,94'' Médio
em estágio avançado de influência
Oito
Altitude: 320 metros (extensão)
recuperação.
antrópica.
Extensão: 3.670 m
- Casa utilizada para
pesquisas.
Lat: -27° 03' 53,91''
- Ponto de observação e
Pouca
Terceira Long: -49° 05' 44,66'' Alto (extensão contemplação da
influência
Vargem Altitude: 392 metros e relevo)
natureza. -Travessia do
antrópica.
Extensão: 4.940 m
Ribeirão Garcia.Vestígios de uma antiga
serraria.
- Ponto de observação e
Lat: -27° 01' 29,33''
Baixo
contemplação da
Pouca
Trilha da Long: -49° 09' 03,59''
(extensão e
natureza.
influência
Vovozinha Altitude: 326 metros
acesso)
- Ponte com travessia do antrópica.
Extensão: 700 m
Ribeirão Espingarda.
- Ponto de grande beleza
Lat: -27° 01' 49,01''
cênica.
Pouca
Trilha da Long: -49° 08' 47,90'' Médio
- Travessia do Ribeirão
influência
cachoeira Altitude: 389 metros (extensão)
Espingarda.- Cachoeira
antrópica.
Extensão: 4.500 m
mais alta do parque no
Ribeirão Espingarda.

