
ONG Atelier Saladero

TURISMO AMBIENTAL, 

HISTÓRICO E CULTURAL TRINACIONAL

Venha passear de barco pelos Rios Quaraí e Uruguai, conhecer a ILHA BRASILEIRA, realizar 
trilhas, conhecer a casa do Seu Zeca e os Marcos de Fronteira, a Ilha Argentina e o Parque 
Rincón de Franquia (Uruguai), venha conhecer a Tríplice Fronteira mais austral do Mundo!

1. Recomendações
1.1 Sobre como se vestir
* Use calçado fechado, apropriado para pisar no 

barro, preferencialmente bota de borracha;
* O uso de boné ou chapéu é recomendado.

1.2 Sobre o que levar
* Mochila e sacolas plásticas (para embrulhar teu 

material e usar como saco de lixo);
* Garrafa de água – aconselha-se beber 

bastante água antes, durante e após a expedição de 
estudo;

* Máquinas fotográfica (opcional);
* Caderno de anotações e lápis;
* Repelente de insetos;
* Protetor solar;
* Papel higiênico;
* Binóculo (opcional);

1.3 Sobre como se comportar
- nunca se afaste demais do grupo;
- tome cuidado onde pisa;
- evite falar alto ou gritar - exceto quando 

necessário;
- cuidado com as abelhas (nunca tente matar 

uma) e outros animais venenosos;
- antes de ingerir qualquer fruto, tenha certeza 

de que é comestível;
- nas viagens de barco, vista o colete salva-vidas 

e fixe-o bem ao corpo;
- na dúvida, pergunte!

1.4 Sobre as observações
Fique atento à biodiversidade dos locais 

visitados (Brasil, Uruguai e Argentina) e à interação 
dos seres vivos entre si e com os elementos físico-
químicos. Lembre-se: o ser humano também é parte 
do ambiente, sendo sua interação com o ambiente 
mediada não só por fatores biológicos, mas também 
por fatores culturais.

ROTEIRO

* 09h00 – Chegada na Barra do Quaraí
Local: em frente ao Barra Hotel, no calçadão da 

cidade [a ONG estará esperando];
* 9h30 - Embarque para navegar até a Ilha 

Brasileira – neste momento siga atentamente as 
instruções de embarque.

- Observação do Marco Brasileiro (construído 
em 1901);

- Observação do Cruzeiro da Primeira Missa da 
Ilha Brasileira;

- Trilhas na Ilha Brasileira
- Visita à casa do Seu Zeca
- Almoço coletivo (cardápio: peixe frito e 

salada).
– Visita ao Marco da Ilha Brasileira (erguido em 

1862)
- Visita a Ilha Argentina
- Visita ao Parque Rincón de Franquia 

(Uruguai), sob a responsabilidade da ONG GrupAma;
- Entre 15h e 16h – Retorno à Barra do Quaraí.
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