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PLANO DE MANEJO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MONUMENTO 

NATURAL MUNICIPAL CAPÃO DA AMIZADE 

CRISTAL RS 

(LEIS MUNICIPAIS Nº 1.138/2009 e 1.141/2009) 

 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Unidade de conservação é uma parte do território nacional sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção de seus recursos 

ambientais. A unidade de conservação é gerida pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), constituído pelo conjunto das unidades de conservação 

federais, estaduais e municipais. O SNUC é vinculado ao Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). 

Pela Lei 9985/00, que instituiu o SNUC, as unidades de conservação podem ser 

privadas ou públicas, federais estaduais ou municipais. Elas se distribuem em reservas 

biológicas, estações ecológicas, parques, monumentos naturais, áreas de proteção ambiental, 

florestas públicas, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento 

sustentável e reservas particular do patrimônio natural. 

Segundo a mesma lei, as unidades de conservação cumprem funções ecológicas, 

científicas, econômicas, sociais e políticas e devem adotar obrigatoriamente sistema de 

manejo. Suas principais funções são conservar a biodiversidade; proteger espécies raras ou em 

perigo de extinção; paisagens e belezas naturais; bacias e recursos hídricos; além de zelar pelo 

manejo de recursos de flora e fauna; monitoramento ambiental; e uso sustentável de recursos 

naturais. 

A criação deve ser precedida de estudos técnicos e consultas públicas, com critérios 

para determinar a extensão da área e seus limites e as especificidades referentes a cada tipo de 

unidade. 

No município de Cristal, RS, a Lei 1.138/2009 instituiu o Sistema Municipal de 

Unidades de Conservação da Natureza – SMUC, e a Lei 1.141/2009 criou a primeira Unidade 
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de Conservação do município e o primeiro Monumento Natural do RS, o Monumento Natural 

Municipal Capão da Amizade. 

O Monumento Natural Municipal Capão da Amizade possui área de 1,3 hectares, 

tendo como zona de amortecimento o sistema viário ao seu entorno, estando localizado no 

perímetro urbano, tem fundamental importância, por conservar recursos naturais relevantes, 

remanescentes vegetais e animais da Mata Atlântica, um dos biomas e Hotspots mais 

importantes do planeta. Além disso, possui grande beleza cênica devido a manutenção de 

árvores centenárias, ameaçadas de extinção e formações geológicas de valor ambiental, 

estético e paisagístico. 

Foram realizados levantamentos de flora e fauna no local, com a geração de inventário 

florístico e cálculo dos índices de diversidade ecológica, além de audiência pública com a 

população, onde debates e troca de informações subsidiaram a concretização da criação da 

Unidade de Conservação. 

1 CARACTERIZAÇÃO GERAL  
 
1.1 Situação Legal  
   

A área que forma o monumento natural é de propriedade do município de Cristal 

desde 2008, tendo sido adquirida de particular. 

A fundamental importância na conservação vai além dos recursos naturais, pois a área 

era utilizada até a década de 2000 em festejos populares desde 1962, tendo sido embrião da 

participação social, política e cultural da identidade sócio cultural da população cristalense, 

quando o município ainda pertencia a Camaquã, o qual se emancipou em 1988. 

Com o aumento da conscientização ambiental e o maior vigor da legislação correlata, 

surgiu a necessidade de novas diretrizes e a adequação do espaço antes utilizado de forma 

indiscriminada.  

 
1.2 Localização  
 

O município de Cristal, RS, localiza-se as margens do Rio Camaquã, à jusante, tendo a 

BR 116 como acesso e divisor do perímetro urbano, situado entre as coordenadas  31º01’01” 

S e 51º56’42 W (Figura 01). 

O relevo plano proporciona o desenvolvimento da agricultura e pecuária extensivas, 

com florestas restritas as áreas inundáveis, principalmente entre setembro a outubro. 
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O município está inserido no bioma mata atlântica, com legislação específica quanto 

as práticas de manejo e conservação. 

 

 
Figura 01: Localização Município do Cristal, RS. 
Fonte: De Marchi & Jarenkow, 2008. 
 
1.3 Histórico  
 

 Cristal é um Município que conta com uma história recente. Surgiu dentro da área da 

"Estância do Cristal", propriedade histórica da família Bento Gonçalves da Silva, o herói 

Farroupilha que viveu nesta época durante 40 anos. 

     O Município de Cristal surgiu a 27 anos ao longo da BR-116 sul, as margens do Rio 

Camaquã, um local histórico que tem seu nome inscrito como palco de uma das batalhas da 

Revolução Farroupilha. O primeiro núcleo de moradores de Cristal formou-se a partir de um 

empreendimento particular iniciado pelos irmãos Egydio Alfredo e Olintho Guilherme 

Schlabitz, no ano de 1961. Foi então construída a primeira escola em área doada e com a 

participação da comunidade (CRISTAL,2009). 
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     Em seguida houve a construção do templo da comunidade Evangélica Luterana e da 

Igreja Católica. O município tem sua constituição étnica formada por 70% de alemães, 25% 

de Portugueses, 2% de poloneses, 1% de italianos e 2% de negros (IBGE,2009). 

     O trabalho para a conquista da emancipação teve um caráter unitário e popular desde 

o seu início. Realizando seu plebiscito em 20 de dezembro de 1987, e sob a Lei n. 8583 de 29 

de abril de 1988, é criado oficialmente o Município de Cristal. 

1.3 Origem do Nome da Unidade de Conservação 
 

A denominação seguiu a identificação ancestral, devido as características do local, 

quando a comunidade anteriormente a emancipação, reunia-se em confraternização, eventos 

religiosos e festas populares. 

O local é conhecido pela toponímia até os dias atuais, o que faculta a manutenção da 

identificação e reforça a ligação e identidade histórico-sócio-cultural da comunidade com a 

Unidade de Conservação. 

 

1.4 A Microrregião  
 

O município de Cristal localiza-se na micro região Centro Sul, inserido na Bacia 

Hidrográfica do Rio Camaquã, Bacia L -30 Camaquã - Patos (SEMA, 2009).Bioma Mata 

Atlântica, Floresta Estacional Semidecidual. 

 

1.5 Aspectos Antrópicos  
 

O Município de Cristal tem sua constituição étnica formada por 70% de alemães, 25% 

de Portugueses, 2% de poloneses, 1% de italianos e 2% de negros (IBGE, 2009). 

A população do município e de 6.690 habitantes (IBGE, 2009).  

Estando o Monumento Natural Municipal Capão da Amizade localizado no perímetro 

urbano, na região central do município, existe a circulação de pessoas e animais domésticos 

na área, além dos problemas causados pela urbanização e uso desordenado do local. 

A população residente ao entorno é tipicamente habitacional, havendo a ausência de 

indústrias e comércios de grande porte no entorno da unidade de conservação. 
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1.6 Uso Atual e Problemas Urgentes  
 

Até a criação da Unidade de Conservação, a área era utilizada como espaço de lazer e 

confraternização  estando o costume arraigado pelo longo tempo desta prática em parte da 

população, sendo necessário campanha de educação ambiental e conscientização da 

comunidade sobre o uso e manejo correto do ambiente. 

Problemas associados com a depredação e atos de vandalismo, como pichação de 

afloramentos rochosos, corte de árvores e destruição do estrato regenerativo são comuns em 

espaços urbanos, ensejando maior controle e fiscalização.  

A retirada de espécies e solo orgânico do ambiente também tem sido registrado ao 

longo do tempo, fato associado a introdução de espécies  vegetais exóticas no ambiente. 

No entorno do Monumento Natural Municipal Capão da Amizade, há a formação de 

áreas com a gramínea exótica invasora Capim Annoni (Eragrostris plana), de potencial 

alelopatico, considerada de difícil erradicação. 

 
1.7 Fatores Ambientais  
 
1.7.1 Geologia, geomorfologia e solo  
   

 O município de Cristal, RS, encontra-se no chamado Escudo Sul Riograndense, de 

formações geológicas pertencentes ao Complexo Canguçu, com predomínio de granitos e 

afloramentos rochosos formados por matacões. O relevo varia de plano a ondulado. 

 Os solos variam de Argisolos e Plintosolos nas áreas altas, a Planossolos na planície e 

formações deltaicas. 

 A área do Monumento Natural Municipal Capão da Amizade é composto de Argisolo 

Distrófico Úmbrico, com textura arenosa devido a rocha granítica de origem, com 

predominância de sílica. 

 

1.7.2 Clima  
 O clima é subtropical úmido, sem estiagem, do tipo Cfa de Köppen  (MORENO, 

1961).A temperatura média anual é de 18,9ºC e a precipitação média anual de 1.234 mm 

(IPAGRO, 1989). 

 

1.7.3 Flora  
A flora na Unidade de Conservação Monumento Natural Municipal Capão da 

Amizade é a predominante em remanescentes de mata atlântica na região sul, de menor 

diversidade ecológica. 
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 Predominam as espécies Campomanesia rhombea O. Berg., Casearia sylvestris SW., 

Luehea divaricata Mart.. 

 As espécies amostradas pertencem a 14 familias, em um total de 27 espécies nativas e 

3 exóticas, com um índice de diversidade de Shanon (H’) de 1,2347 e equitatividade de Pielou 

(J’) de 0,8443 incluindo as espécies exóticas (ANEXO I). 

 As espécies de figueiras nativas do gênero ficus são protegidas por Lei Estadual, 

consideradas imunes ao corte (Lei nº 9.519/1992). Além há o registro de palmeiras (Syagrus 

romanzoffiana) de grande importância ecológica e ameaçado de extinção, assim como a 

Coronilha (Scutia buxifolia). 

  

1.7.4 Fauna Registrada Cientificamente 
  

a) Mamíferos  
 
Didelphis sp. 

 
b) Aves  
 
Crotophaga ani 
Piaya cayana 
Poroaria coronata 
Funarius rufus 
Athene sp. 
Turdus rufiventris 
 
c)  Aracnídeos 
 
Mygalomorphae 
Lycosa sp 
Phoneutria sp 
Tityus sp. 
 

1.7.5 Fauna Descrita pela Comunidade  
 

 Devido a área ser degradada por ações antrópicas, a diversidade de fauna é muito 

baixa, tendo sido descrita pela comunidade a presença de alguns animais, sem possibilidade 

de identificação taxionômica entre eles, cobras, lagartos, raposas e aranhas. No entanto devido 

a proximidade com a mata ciliar do Rio Camaquã (500 metros), o local tende a tornar-se um 

refúgio para a vida silvestre, principalmente avifauna. 
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2 PLANEJAMENTO 
 
2.1 Considerações Gerais  
 
 De acordo com a Lei Municipal nº 1.141/2009, o órgão gestor e encarregado da 

elaboração do presente Plano de Manejo é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 

e Meio Ambiente – SMDRMA. 

 O planejamento básico engloba a infra-estrutura mínima para visitação e atividades de 

educação ambiental e a elaboração de diretrizes de conservação, uso e sustentabilidade da 

Unidade de Conservação.  

 
2.1.1 Objetivos e Diretrizes  
 
 As diretrizes propostas pela Lei Municipal 1.138/2009  são: 
 
I- assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas 

amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas do território regional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o 

patrimônio biológico existente; 

II- assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade 

no estabelecimento e na revisão da política municipal de unidades de conservação; 

III- assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação; 

IV- busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de 

organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas 

científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, 

monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de 

conservação; 

V- incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e 

administrarem unidades de conservação dentro do sistema municipal; 

VI- assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de 

conservação; 

VII- permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações 

das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos 

genéticos silvestres; 

VIII- assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam 

feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas 

circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais; 
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IX- considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e 

adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais; 

X- garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma 

vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender 

aos seus objetivos; 

XI- busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de 

conservação e parques urbanos de diferentes categorias, próximos ou contíguos, e suas 

respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes 

atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e 

restauração e recuperação dos ecossistemas. 

 

2.1.2 Metodologia Utilizada na Elaboração do Plano  
 
 A metodologia de elaboração do plano consiste em levantamento dos dados 

geográficos, físicos, ambientais bióticos e abióticos e sociais da comunidade envolvida, 

enquadrando-se nas vertentes, econômica, social e ambiental. 

 A primeira fase consistiu em estudos básicos e elaboração de um inventário florístico, 

com a geração dos índices de diversidade e equitatividade. A segunda fase consistiu na 

elaboração dos projetos de Lei e sua conseqüente aprovação pelo Legislativo Municipal e 

promulgação pelo executivo, após a audiência pública ocorrida em 09 de novembro de 2009, 

com ampla aceitação pela comunidade presente após os debates de esclarecimento.  

 Em uma terceira fase, a elaboração do Plano de Manejo com a fundamentação técnica 

e legal em conformidade com a legislação vigente, estabelecendo normas para o manejo 

ambiental da área, práticas de eco turismo e educação ambiental, normas a serem seguidas por 

visitantes e freqüentadores. 

  
2.1.3 Necessidades para Adequação do Plano  
 

 O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMUMA, como conselho superior da 

unidade de conservação, tem o encargo de fiscalizar, propor alterações, renovar em caso de 

necessidade, o presente Plano de Manejo, mediante a elaboração de estudos técnicos 

conduzidos e assinados por profissionais habilitados e com emissão de ART, respeitando a 

legislação vigente, em especial a categoria de unidade de conservação, o SMUC e SNUC e 

deliberações do CONAMA. 
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2.2 Zoneamento  
 
2.2.1 Zona Intangível  
 
 Define-se assim as áreas de regeneração natural da vegetação, delimitadas pela área 

externa às trilhas, o entorno de espécies protegidas por lei ou normas legais. 

 Nestas áreas o acesso a pessoas e/ou animais domésticos fica restrito, sendo 

autorizado, mediante análise do órgão gestor, a órgãos de pesquisa cientifica, visando a 

regeneração vegetal e o desenvolvimento natural dos estágios sucessionais. 

Nesta área é expressamente proibida a permanência de espécies exóticas, sendo em 

caso da localização destas, removidas mediante técnicas de transplante ou supressão, a critério 

técnico do órgão gestor. Nenhum material ou fragmento botânico, arqueológico, geológico 

e/ou pedológico pode ser removido do local sem anuência prévia e por escrito do órgão 

gestor. Proibida a circulação e/ou permanência de qualquer equipamento ou ferramenta  

agressiva a fauna ou flora nos limites do Monumento Natural Municipal Capão da Amizade, 

tais como facão, moto-serra, machado, armas e similares (salvo com autorização do órgão 

gestor ou por forças de segurança pública). Não é permitido fumar, fazer uso, ter em sua 

guarda, comercializar, ou ingerir bebida alcoólica nos limites do Monumento Natural 

Municipal Capão da Amizade. 

 

2.2.2 Zona Primitiva  
 

Define-se assim as áreas de afloramentos rochosos, onde não é permitido qualquer 

alteração na forma das mesmas, qualitativa ou quantitativamente, sendo proibido a fixação de 

placas e ou a execução de pinturas e/ou letreiros de qualquer espécie diretamente nos 

exemplares rochosos e vegetais, exceto os casos previstos neste Plano de Manejo. 

Não é permitido o parcelamento das rochas presente, a retirada de material mineral de 

qualquer espécie sob qualquer justificativa, salvo os casos em que promovam ou representem 

risco a saúde da população, mediante processo administrativo autônomo e prévio sob análise 

do órgão gestor. Não é permitida construção de qualquer tipo nesta zona. 

A obtenção de imagens em qualquer meio ou forma, não podem ser divulgadas com 

finalidade comercial ou de promoção pessoal sob nenhuma hipótese sendo permitida a 

obtenção de filmagens e fotografias pessoais com finalidades de arquivo pessoal, familiar e 

social. Nenhum material ou fragmento botânico, arqueológico, geológico e/ou pedológico 

pode ser removido do local sem anuência prévia e por escrito do órgão gestor. Proibida a 
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circulação e/ou permanência de qualquer equipamento ou ferramenta agressiva a fauna ou 

flora nos limites do Monumento Natural Municipal Capão da Amizade, tais como facão, 

moto-serra, machado, armas e similares (salvo com autorização do órgão gestor ou por forças 

de segurança pública). Não é permitido fumar, fazer uso, ter em sua guarda, comercializar, ou 

ingerir bebida alcoólica nos limites do Monumento Natural Municipal Capão da Amizade. 

 

2.2.3 Zona de Uso Extensivo  

 

Esta zona se restringe as adjacências das trilhas de uso coletivo pelos visitantes e 

freqüentadores e áreas delimitadas para uso coletivo e de recreação e educação ambiental, 

onde os estágios sucessionais não tenham atingido êxito, sendo delimitados pelo órgão gestor, 

sendo permitido a construção de equipamentos de uso coletivo que não promovam impacto 

visual, estético, sonoro e ambiental negativo sob a área adjacente e especialmente não gerem 

efluentes líquidos a serem lançados no ambiente. Nenhum material ou fragmento botânico, 

arqueológico, geológico e/ou pedológico pode ser removido do local sem anuência prévia e 

por escrito do órgão gestor. Proibida a circulação e/ou permanência de qualquer equipamento 

ou ferramenta  agressiva a fauna ou flora nos limites do Monumento Natural, tais como facão, 

moto-serra, machado, armas e similares (salvo com autorização do órgão gestor ou por forças 

de segurança pública). Não é permitido fumar, fazer uso, ter em sua guarda, comercializar, ou 

ingerir bebida alcoólica nos limites do Monumento Natural. 

 

2.2.4 Zona de Uso Intensivo  

 

 É definida pelas trilhas de acesso e visitação ao Monumento Natural, delimitadas pelo 

órgão gestor, com largura de 1,00 (um) metro, sem pavimentação e impermeabilização da 

superfície, com práticas de uso e conservação de solo que impeçam a formação de processo 

erosivos. 

 Nesta área é livre o acesso aos visitantes, freqüentadores e turistas, sendo em caso de 

visitação em grupos, o limite máximo por grupo de pessoa s é de 20 (vinte), conduzidos por 

guia devidamente treinado e com conhecimento do presente Plano de Manejo e recursos 

naturais do Monumento Natural Municipal Capão da Amizade. 

 Às Margens das trilhas devem ser equipadas com lixeiras para coleta de resíduos 

gerados pelos visitantes e freqüentadores, com cores e padrões estabelecidos pelo CONAMA, 

devendo o lixo ser recolhido no mínimo três vezes por semana, ou sempre que por sua 



 14

quantidade e qualidade por em risco a fauna e flora existentes no local, a situação estética, 

sanitária e /ou ambiental. 

 Nesta zona é permitida a instalação de equipamentos de iluminação pública, com 

fiação elétrica subterrânea, optando-se por equipamentos que causem o menor impacto 

ambiental possível. 

 As arvores com DAP a partir de 0,12 metros ou a critério do órgão gestor, devido sua 

raridade, importância ecológica ou enquadradas oficialmente como ameaçadas de extinção  ou 

protegidas por Lei, devem ser identificadas com placa em material não agressivo a sua 

estrutura.   

 Animais domésticos de pequeno porte podem circular juntamente com seus 

proprietários, desde que estes recolham a fezes e mantenham os mesmos sob domínio, e sejam 

conduzidos com coleira e guia, e em caso de ferozes com focinheira. Animais de grande 

porte, como bovinos e eqüinos não são permitidos na área do Monumento Natural Municipal 

Capão da Amizade. 

O manejo desta área fica restrito as obras de infra-estrutura necessárias à circulação e 

bem estar dos visitantes e freqüentadores, ao manejo florestal, com a remoção de árvores 

caídas que impeçam a circulação, remoção de exóticas e de mudas de regeneração que 

cresçam em excesso, sendo transplantadas para outros locais, bem como o enriquecimento 

florístico em caso de necessidade de adensamento da vegetação a critério do órgão gestor 

respeitado o zoneamento proposto neste Plano de Manejo e suas restrições. Nenhum material 

ou fragmento botânico, arqueológico, geológico e/ou pedológico pode ser removido do local 

sem anuência prévia e por escrito do órgão gestor. Proibida a circulação e/ou permanência de 

qualquer equipamento ou ferramenta  agressiva a fauna ou flora nos limites do Monumento 

Natural Municipal Capão da Amizade, tais como facão, moto-serra, machado, armas e 

similares (salvo com autorização do órgão gestor ou por forças de segurança pública). Não é 

permitido fumar, fazer uso, ter em sua guarda, comercializar, ou ingerir bebida alcoólica nos 

limites do Monumento Natural Municipal Capão da Amizade. 

O uso de veículos automotores é proibido, tolerando-se bicicletas, cadeiras de rodas e 

congêneres.  

 

2.2.5 Zona Histórico-Cultural  

Esta zona é caracterizada pelo conjunto de rochas, árvores, e locais de importância 

histórico-cultural, detentores de denominações próprias folclóricas identificadas pela 

comunidade com nomes típicos e lendas locais. 
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Ao entorno destes recursos naturais é permitido o livre acesso, salvo os casos em que 

estejam inseridos em zonas com restrições estabelecidas neste Plano de Manejo, mediante 

procedimentos que conservem os mesmos. Permitido a fixação próxima de placas com no 

mínimo a identificação e breve histórico dos fatos folclóricos e/ou lendas locais relativos. 

Nenhum material ou fragmento botânico, arqueológico, geológico e/ou pedológico pode ser 

removido do local sem anuência prévia e por escrito do órgão gestor. Proibida a circulação 

e/ou permanência de qualquer equipamento ou ferramenta agressiva a fauna ou flora nos 

limites do Monumento Natural Municipal Capão da Amizade, tais como facão, moto-serra, 

machado, armas e similares (salvo com autorização do órgão gestor ou por forças de 

segurança pública). Não é permitido fumar, fazer uso, ter em sua guarda, comercializar, ou 

ingerir bebida alcoólica nos limites do Monumento Natural. 

 

2.2.6 Zona Especial Administrativa  

 

 Definida pelas vias de acesso ao interior do Monumento Natural, dotadas de infra-

estrutura mínima, mínima impermeabilização da superfície, central de informações turísticas, 

posto de coleta de resíduos, remoção total de espécies exóticas e práticas de manejo florestal 

em acordo com a legislação ambiental. 

 A iluminação pública deve seguir moldes estéticos com fiação elétrica subterrânea e os 

prédios com funcionalidade e dotados de sistemas que gerem o menor impacto ambiental 

possível. 

Em cada acesso deve permanecer um conjunto de lixeiras no padrão CONAMA para 

coleta de resíduos e placas contendo mensagens de conscientização ambiental e conservação 

da natureza, o número da lei de criação da Unidade de Conservação e do SMUC e a 

identificação do órgão gestor, com telefone e endereço para contato e informações. Nenhum 

material ou fragmento botânico, arqueológico, geológico e/ou pedológico pode ser removido 

do local sem anuência prévia e por escrito do órgão gestor. Não é permitido fumar, fazer uso, 

ter em sua guarda, comercializar, ou ingerir bebida alcoólica nos limites do Monumento 

Natural Municipal Capão da Amizade. Proibida a circulação e/ou permanência de qualquer 

equipamento ou ferramenta  agressiva a fauna ou flora nos limites do Monumento Natural 

Municipal Capão da Amizade, tais como facão, moto-serra, machado, armas e similares 

(salvo com autorização do órgão gestor ou por forças de segurança pública) . 
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3 Programas Especiais 

3.1 Programa de Educação Ambiental 

Os programas de educação ambiental devem conter no mínimo informações culturais, 

históricas e ecológicas do Monumento Natural Municipal Capão da Amizade, abordando 

temas como o uso e conservação sustentável, a importância dos recursos naturais, os fatores 

bióticos e abióticos, os benefícios promovidos pelas unidades de conservação, as espécies 

ameaçadas de extinção e protegidas por lei, a importância ecológica das espécies, a 

minimização de resíduos a serem gerados durante a visitação e as normas de visitação e 

convívio com a natureza. 

 Todo material de distribuição gratuita deve ser confeccionado em papel reciclado, 

quando o papel for o material a ser utilizado e conter informações claras e objetivas, inclusive 

informando sob a coleta dos resíduos gerados durante a visitação ou freqüência ao 

Monumento Natural Municipal Capão da Amizade. 

 Os programas de educação ambiental devem abranger a comunidade local, visitantes, 

turistas e estudantes de todos os níveis da rede municipal de ensino e sob permissão das 

respectivas diretorias das demais redes de ensino. 

 

3.1.1 Programa de Infra-Estrutura 

 

 Na Zona de amortecimento definida pela Lei nº 1.141/2009, devem ser observados os 

preceitos técnicos de engenharia e arquitetura, recaindo a escolha nas alternativas de menor 

impacto ao meio ambiente, com a pavimentação da calçada ao entorno com material que 

promova a impermeabilizarão máxima da superfície de 75% (setenta e cinco por cento). 

 Todas as obras, atos e procedimentos administrativos e/ou legislativos referentes ao 

Monumento Natural Municipal Capão da Amizade devem obter aprovação do COMUMA, 

após processo administrativo prévio e autônomo, respeitando as diretrizes do SMUC, 

legislação ambiental e o presente Plano de Manejo. 
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ANEXO I: 
Espécies arbóreas listadas por amostragem (DAP > 0,10 m.) Capão da Amizade (1,1 ha), 
município de Cristal, RS.Agosto de 2009. Exóticas inclusas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Espécie Nome Comum N FA FR DA DR 

Lithrea Brasiliensis  March. Aroeira-brava 1 0,78 0,8 0,91 0,8 ANACARDIACEAE 
Schinus Terebinthfolius  Raddi. Aroeira-vermelha 3 2,33 1,03 2,73 1,03 
Butia capitata  Mart. Butiazeiro 1 0,78 0,8 0,91 0,8 ARECACEAE (PALMAE) 
Syagrus romanzoffiana Glassman. Gerivá 3 2,33 2,39 2,73 2,39 

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysotricha  Mart. Ex DC. Ipê-amarelo 2 1,55 1,59 1,82 1,59 
BORAGINACEAE Cordia ecalyculata  Vell. Louro-mole 2 1,55 1,59 1,82 1,59 
ERYTHRXYLACEAE Erythroxylum argentinum O.E.Schulz. Cocão 2 1,55 1,59 1,82 1,59 
FABACEAE 
(LEGUMINOSAE) 

Schizolobium parahyba Vell. Guapuruvu 1 0,78 0,8 0,91 0,8 

Banara parviflora  Benth. Banara 4 3,1 3,19 3,64 3,19 FLACOURTIACEAE 
Casearia sylvestris SW. Chá-de-bugre 15 11,63 11,95 13,65 11,95 
Aiouea saligna  Meins. Canela-sebo 3 2,33 2,39 2,73 2,39 
Persea americana  Mill. Abacateiro 1 0,78 0,8 0,91 0,8 

LAURACEAE 

Ocotea catharinensis Mez. Canela-preta 1 0,78 0,8 0,91 0,8 
MELIACEAE Trichilia clussenii C.DC. Catiguá 7 5,43 5,81 6,37 5,81 

Fícus sp. Miq. Figueira 2 2,33 2,39 1,92 2,39 MORACEAE 
Fícus sp. Miq. Figueira 1 0,78 0,8 0,91 0,8 

MYRSINACEAE Myrsine sp. Mart. Ex DC. Capororoca 2 1,55 1,59 1,92 1,59 
 Campomanesia rhombea O. Berg. Murta 19 14,73 15,14 17,29 15,14 
 Campomanesia xanthocarpa  O. Berg. Guabiroba 2 1,55 1,59 1,92 1,59 
 Eugenia multicostata  D. Legrand. Araçá-pitanga 2 1,55 1,59 1,92 1,59 
MYRTACEAE Eugenia rostrifolia D.Legrand. Batinga 7 5,43 5,81 6,37 5,81 
 Eugenia uniflora L. Pitangueira 2 1,55 1,59 1,92 1,59 
 Gomidesia palustris Kaus. Guamirim 3 2,33 2,39 2,73 2,39 
 Psidium guayava Goiabeira 3 2,33 2,39 2,73 2,39 
 Syzygium cuminni (L) Keels. Jambolão 4 3,1 3,19 3,64 3,19 
 Myrsianthes gigantea Lerg. Araçá-do-mato 2 1,55 1,59 1,92 1,59 
 Citrus sp. Limoeiro 1 0,78 0,8 0,91 0,8 
RUTACEAE Zanthoxylum fagara L. Mamica-de-cadela 5 3,88 3,99 4,55 3,99 

TILIACEAE Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo 24 18,6 19,12 21,84 19,12 

TOTAL 129 97,74 100 114,35 100 
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ANEXO II: 
Imagem do perímetro urbano e a localização do Monumento Natural Municipal Capão da 
Amizade. Proximidade a margem  Rio Camaquã. 
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ANEXO III: 
Zona de amortecimento Monumento Natural Municipal Capão da Amizade: 

Zona de Amortecimento Externa 
Zona de Amortecimento Interna 
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ANEXO IV: Zonas de Uso Intensivo e Extensivo. 
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ANEXO V: Zona Histórico-Cultural. 
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ANEXO VI:  Zona  Especial Administrativa. 
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ANEXO VII: Zona Primitiva. 
 
 

 
 

 
 


