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Resumo 

 

O Sistema Lagunar Patos-Mir im abrange a maior área lagunar do continente 

sul-americano; conectada com o Oceano Atlântico, é a bacia hidrográfica 

mais importante do Estado do Rio Grande do Sul, além de ser considerada 

um criadouro natural para inúmeras espécies marinhas e l imnícolas e uma 

área de descanso para aves migratórias. A sua restinga foi recentemente 

incorporada à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, tendo sido 

recomendada a implantação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) na 

sua margem leste (Tagl iani, 1995). 

Estes ambientes vêm sofrendo nos últ imos anos um considerável processo 

de degradação ambiental. A navegação e transporte de derivados de 

petróleo expõem a região a severos r iscos de derrames de hidrocarbonetos.  

Neste contexto surge o Mapa de Sensibi l idade Ambiental  como importante 

ferramenta para a rápida tomada de decisão nas estratégias de contemção 

e l impeza do óleo derramado e também uti l izado no manejo integrado na 

zona costeira. Os Mapas de Sensibi l idade Ambiental para derrames de óleo, 

segundo metodologia adotada pelo NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration,1997), incluem três t ipos de informações 

principais: a geomorfologia das margens, as atividades sócio-econômicas e 

o patrimônio biológico. A vulnerabi l idade desses ambientes ao 

derramamento de óleo tem sido classif icada, de acordo com o Índice de 

Sensibi l idade Ambiental (NOAA, 1997), numa escala de 1 a 10, o qual é 

determinado em função dos dados geomorfológicos.  

Os mapas de sensibi l idade da margem leste da Lagoa dos Patos, foram 

digital izados a part ir de imagem de satél ite LANDSAT 7 (2000). A 

caracterização geomorfológica, os recursos biológicos e as atividades socio-

econômicas do l i toral foram adquiridos através de levantamento 

bibl iográfico, anál ise de aero-fotografias digitais (obtidas através do 

sistema ADAR1000) e reconhecimento local, com a uti l ização de aparelhos 

de posicionamento por satél ite (GPS) e levantamento de dados locais para 

posterior digital ização. 
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O levantamento aerofotogramétrico foi efic iente para a prévia 

interpretações das feições ambientais das margens da lagoa e para o 

planejamento das saídas de campo.  

O informações referentes aos aspectos geomorfológico, ambientai l  e sócio-

econômico, foram transcritos incorporados ao banco de dados digital no 

formato de formato de tabelas padronizadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA/PETROBRÁS). Estas tabelas contém informações detalhadas 

a nivel de espécies, relativas à distr ibuição, abundância, reprodução e 

status de conservação da fauna, estas podem ser encontradas em consultas 

no sistema de informação geográfica do mapa de sensibi l idade.  

O banco de dados digital acoplado ao mapa contém também as principais 

at ividades sócio-econômicas, as fotos registradas durante as saídas de 

campo, as fotos aéreas representativas dos ambientes, os acessos, a 

hidrografia e ainda outros dados importantes para caracterização geral da 

área.  

A costa lagunar apresenta relat iva heterogeneidade espacial, com pontais 

arenosos e praias de areias f inas, intercaladas com áreas de vegetação de 

banhados.  
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1. INTRODUÇÃO 
O petróleo é o principal combustível fóssi l  nos moldes da sociedade 

mundial; devido à sua intensa e indispensável uti l ização industr ial pode ser 

introduzido no meio aquático. Segundo Patim (1982), o petróleo e seus 

derivados f iguram como sendo os principais poluentes dos oceanos.  

Atualmente, a poluição por óleo é uma das principais preocupações da 

sociedade e dos órgãos de f iscal ização voltados para a questão ambiental 

costeira, devido aos impactos visuais, danos causados à biota e atividades 

turísticas, e ainda devido ao alto custo para a recuperação dos locais 

degradados. 

O petróleo causa vários impactos à comunidade lagunar, sendo que os 

efeitos podem persist ir durante dias ou anos. Um derrame de petróleo pode 

afetar as comunidades biológicas através do impacto direto, pela sufocação 

e cobertura da superf íc ie corporal ou pela exposição tóxica gerada pela 

ingestão, absorção e inalação. Indiretamente, podem ser afetados pela 

perda de seu habitat, impactando a área de refúgio, cr ia, desova e 

al imentação (Mapa de Sensibi l idad Ambiental - Ministério do Meio 

Ambiente, MAS-MMA-2000). 

Os derramames de óleo podem ainda afetar áreas de importância direta para 

o homem, como assentamentos populacionais, áreas de turismo, atração de 

recursos como pesca, aqüicultura, mineração e locais de interesse cultural 

e arqueológico (IPIECA, 1991).  

A gravidade dos aspectos negativos se dá em função de variáveis como 

volume derramado, t ipo de óleo e sua toxicidade, exposição ao local 

afetado e sua energia de onda e vento, proximidade de áreas sensíveis, 

entre outras (IPIECA,1991). 

Diversos processos atuam numa mancha de óleo entre eles (FIG 1):   
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F igu ra  1 .  P rocesso  de degradação  do ó leo  no  mar  Adaptado da CETESB 

O espalhamento e a deriva são os processos mais intensos nas primeiras 

horas após um derramamento. A mancha de óleo aumenta de área e 

diminui de espessura.  

A evaporação ocorre nas próximas 48 horas, as substâncias de baixo peso 

molecular são removidas, reduzindo o volume e a toxicidade, aumentando a 

viscosidade e a densidade da mancha.  

A dissolução ocorre com os compostos leves, portanto não remove grandes 

quantidades de óleo, porém afeta diretamente a biota do ambiente 

aquático.  

A dispersão remove os compostos mais densos, consiste na formação de 

gotículas de óleo de diversos tamanhos, as menores desaparecem em 

suspensão, disponibi l izando para os processos de biodegradação e 

sedimentação.  

A emulsif icação forma um composto de água e óleo que dif iculta os outros 

processos de degradação, aumentando a permanência do óleo na água.  

A foto-oxidação forma produtos solúveis na água, esta relacionados com a 

oxidação do hidrocarboneto na presença de luz solar. 
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A Lagoa dos Patos é uma extensa laguna, local izada na Planície costeira do 

Rio Grande do Sul; e em suas águas ocorre a navegação e o transporte de 

derivados de petróleo entre os dois pólos petroquímicos do estado (Triunfo 

– POA / Rio Grande)(FIG. 2), expondo o ambiente lagunar em toda a sua 

extensão a potenciais r iscos, devido aos possíveis derrames de 

hidrocarbonetos.  

 

F igura  2 .  Navegação na Lagoa dos Pa tos  

 

Devido a todos os possíveis impactos causados por acidentes com petróleo, 

são uti l izados os Mapas de Sensibi l idade Ambiental, segundo metodologia 

adotada pelo NOAA (1997), estes contém informações sobre a 
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geomorfologia, aspectos biológicos e recursos sócio-econômicos. Estes 

mapas representam uma importante ferramenta técnico-gerencial na 

execução de planos de contingência: como instrumento de respostas a um 

derramamento, para auxi l iar a tomada de decisões rápidas necessárias; 

uti l ização pelo pessoal de aval iação de r iscos, para determinar os recursos 

que podem estar em perigo e onde o equipamento de resposta possa f icar 

bem situado; como elemento auxi l iar na tomada de decisão de implantação 

de empreendimentos da indústria de petróleo; no planejamento e 

gerenciamento costeiro. Devem, inclusive, fazer parte das diretrizes dos 

Planos de Emergência Individuais. 

A crescente exploração de reservas petrol í feras exige profissionais 

capacitados para atuarem neste setor; a Agência Nacional do Petróleo 

ciente desta importância, implementou o “Programa de Recursos Humanos 

da ANP para o Setor de Petróleo e Gás”, através da complementação 

curricular de cursos universitários tradicionais, com discipl inas extras de 

especial ização no setor.   

A Fundação Universidade Federal do Rio Grande, tradicionalmente conhecida 

por desenvolver estudos ambientais nos ecossistemas costeiros e 

oceânicos, foi contemplada com a implementação do Programa: “Estudos 

Ambientais nas Áreas de Atuação da Indústria do Petróleo”. 

Esta monografia tem como objetivo a criação de um mapa de sensibi l idade 

ambiental para derrames de petróleo e seus derivados na região central da 

Lagoa dos Patos, margem leste. 

2. ÁREA DE ESTUDO  
A Lagoa dos Patos, local izada sobre a planície costeira do Rio Grande do 

sul, com uma extensão de 250 km, e largura média de 60 km, cobre uma 

área de cerca de 10.360 km2 e estende-se de Porto Alegre (30°0’S e 

51°02’W) até Rio Grande, onde desemboca no mar (32°0’S e 52°01’W) 

(Castel lo, 1985). A área de estudo, onde o mapeamento foi efetuado, 

compreende as margens do l itoral mediano leste, entre a Ponta dos Lençóis 

(420250, 6481147) e o Pontal de Cristovão Pereira (484287, 6563396) 

(FIG. 3). 



 

 

 

 

 

F igura  3 .  Lagoa dos  Pa tos  e  deta lhes  do segmento  mapeado .  

 



 

Devido a sua geomorfologia, grande dimensão e permanente conexão com o 

mar, a Lagoa dos Patos pode ser classif icada como a maior laguna do t ipo 

estrangulada do mundo (Kjerfve, 1986). 

A Lagoa dos Patos desenvolve-se de forma paralela à l inha de costa, e 

encontra-se abrigada da intensa atividade das águas do Oceano Atlântico 

por um sistema de barreiras arenosas. Entretanto, este ambiente, 

relat ivamente protegido, é de fato relacionado ao ambiente marinho, e 

inf luenciado, principalmente no setor Sul, pela água oceânica que ingressa 

cicl icamente através do canal que comunica atualmente a laguna ao Oceano 

Atlântico, em Rio Grande. Ela é uma laguna que se comporta, 

essencialmente, como um sistema estuarino, segundo Bird (1968).  

A topografia do fundo lagunar, embora suave, é variada. As margens são 

rasas, osci lando entre 0,5 e 1,0m. As partes mais profundas correspondem 

às zonas centrais, com 7,0 a 8,0 m, e ao longo do canal de Rio Grande, 

onde osci la entre 10,0 e 15,0 m. 

Constitui-se de um complexo hídrico de transição entre o sistema 

continental e o marít imo, com uma vazão média da ordem de 4.800m3/s no 

canal de Rio Grande (Motta,1969). A Laguna tem como principal tr ibutário o 

Complexo do Guaíba, recebendo também a drenagem de outros r ios como: 

r io Camaquã, r io Velhaco, São Lourenço, Pelotas e o Canal São Gonçalo, 

que une a Laguna dos Patos – Mir im. O tempo de residência da água na 

laguna é de cerca de 108 dias, como estimado por Toldo (1994).  

A circulação das águas é muito pouco inf luenciada pelas marés astronômicas 

oceânicas. Por outro lado, apreciáveis alterações de nível de água decorrem 

das variações de vazão de seus tr ibutários(Moller, 1996).  

Nas épocas de enchentes, os r ios desenvolvem correntes no interior 

lagunar, alcançando grandes distâncias. O regime de ventos também é 

responsável pela indução da circulação, gerando diferenças de até 2 m 

entre as extremidades Norte e Sul da laguna. 

O escoamento natural da laguna acompanha o eixo principal, com orientação 

geral NE-SW. O material sedimentar f ino proveniente dos r ios é mantido em 

suspensão e transportado por todo o corpo lagunar através das correntes; 

quando entram em contato com a sal inidade superior no extremo sul da 

laguna, f loculam e depositam. 
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A ação de ondas geradas pelos ventos exerce papel proeminente nos 

processos de erosão e deposição, responsáveis pela configuração lagunar. 

Os ventos predominantes são os que sopram do quadrante NE e nesse 

sentido, as margens da laguna mostram uma sucessão de amplas baías e 

esporões arenosos, resultantes do trabalho das ondas e das correntes 

l i torâneas por elas geradas, buscando orientar as praias arenosas 

perpendicularmente à direção dos ventos dominantes. Assim, pode-se 

afirmar que a laguna encontra-se em processo de segmentação, mediante o 

crescimento destes grandes esporões arenosos. 

As variações de sal inidade dependem da circulação; de modo geral, as 

águas doces predominam nas partes meridionais e os valores aumentam em 

direção da desembocadura. A sal inidade marinha pode penetrar até 200km, 

em condições favoráveis de ventos de quadrante sul e baixos níveis d’água 

na laguna, e maré de sizígia, tornando mixohal inas as águas da região 

central da Laguna dos Patos (Martins et al., 1989; Toldo 1989). 

A temperatura das águas apresenta um mínimo de 13ºC no inverno e um 

máximo de 27°C no verão. De maio a setembro, a temperatura se encontra 

acima dos 20°C. 

2. 1. OBJETIVOS 

Os objetivos do trabalho visam: 

Elaboração de um Mapa de Sensibi l idade Ambiental (MSA) para petróleo e 

derivados na margem leste, l i toral mediano da Lagoa dos Patos. Nos 

formatos: digital e layout de impresão. Anexando a estes informações 

referentes ao banco de dados sócio-ambiental com os aspectos 

zoobotânicos, geomorfológicos e sócio-econômicos, baseados em 

levantamento bibiográfico e complementados com reconhecimento local 

georeferenciado e acervo fotográfico terrestre e aéreo. 

Real izar um levantamento bibl iográfico sobre os aspectos f ís icos e 

geomorfológicos da Lagoa dos Patos, como primeira etapa da compilação 

de informações para a construção do Atlas de  Sensibi l idade Ambiental da 

Lagoa dos Patos. 
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3. ANTECEDENTES 
 

3.1. LIMITES POLÍTICOS 

Os municípios de São José do Norte, Tavares e Mostardas, objetos de 

estudo deste trabalho compreendem o l i toral mediano-central das margens 

da Lagoa dos Patos. 

O município de São José do Norte ocupa uma restinga estreita e alongada 

entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico, com uma área total de 

1.135,30 Km2. A área do município está dividida em três distr itos: São José 

do Norte; Estreito e Bojurú. 

O município de Tavares inclui os distr itos de Tavares, Tapera, Butiá e Capão 

Comprido, e o município de Mostardas abrange os distr itos de Mostardas, 

Rincão Cristóvão Pereira, São Simão e Edgar Pereira Velho. 

A principal via de acesso terrestre do município de São José do Norte é a 

BR101, através da qual há l igação com os municípios de Tavares e 

Mostardas mais ao Norte. Por água, há vias navegáveis que dão acesso pela 

Lagoa dos Patos e por via marít ima, através do Canal de Rio Grande (FIG. 

4).  
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F igura  4 .  L im i tes  po l í t i cos  e   t recho  da rodov ia  BR-101  

3.2. ESTUDOS ANTECEDENTES 

Apesar da grande importância da Lagoa dos Patos e de sua vasta extensão, 

são escassas as informações no que se refere ao sistema como um todo. O 

primeiro estudo sistêmico deste ambiente foi real izado por Von Ihering 

(1885), que fez uma descrição dos seus aspectos hidrológicos, geológicos, 

e biológicos. Os primeiros estudos técnicos e ou científ icos sobre aspectos 

biológicos, f ís icos, químicos, geomorfológicos provêm do Projeto Laguna 

dos Patos (1975). Closs & Medeiros (1965) abrangeram toda a laguna com 
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seus estudos sobre foraminíferos e tecamebas. Aspectos f ísicos sobre a 

circulação das águas superf iciais na laguna foram tratados por Herz (1977). 

Um estudo integrado que abrangeu toda a laguna iniciou-se em 1985, 

resultando nos trabalhos de Niencheski et al.(1998), Odebrech et al; 1998 e 

Möller et al. (1996,2001). Bemvenuti & Netto (1998) estudaram os 

invertebrados bentônicos, Torgan et al. (2000) anal izaram o f itoplâncton; 

Vieira & Pereira (2002) estudaram as associações de peixes de zonas 

profundas (>3m de profundidade) e Rasseira (2002) tratou das associações 

de peixes de zonas rasas ao longo de toda a laguna. 

As primeiras investigações sobre os aspectos sedimentológicos da Lagoa dos 

Patos ocorreram na década de 1960, com os estudos real izados por 

pesquisadores do Centro de Estudos de Geologia Costeria e Oceânica 

(UFRGS); depois Vi lwock (1972, 1977), real izou estudos sobre o 

quaternário na região.  

Em 1984, centros de pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, iniciam um 

projeto integrado e mult idiscipl inar, para a obtenção de dados e 

Informações geológicas, f ís icas, biológicas e químicas da Lagoa dos Patos, 

de forma a constituir a base para interpretação dos processos 

controladores da dinâmica lagunar. A real ização deste projeto integrado 

(Projeto Lagoa dos Patos), teve suporte no II Plano Setorial para Recursos 

do Mar- PSRM/CIRM. 

Estudos de Toldo (1989 e 1999) foram uma importante contribuição para o 

entendimento da morfodinâmica do copo lagunar como um sistema 

integrado. 

Mesmo com estes estudos, são poucas as informações sobre este ambiente 

como um corpo único. A área de estudo focal izada na etapa em questão 

compreende a margem leste lagunar, l i toral mediano (FIG. 3). 

3.3. CLIMA DA REGIÃO DE ESTUDO  

O cl ima é temperado úmido, sem estação seca, com verões quentes e 

distr ibuição  sazonal de precipitação associada com a passagem de 

sistemas frontais. As temperaturas variam muito, dependendo da circulação 

atmosférica dominante; a temperatura média anual é de 18ºC e a 

precipitação pluviométrica de 1.250mm. A laguna dos Patos, por estar 

local izada na Zona Subtropical Sul, está sob inf luência de duas massas de 
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ar principais, as quais se originam no Anticic lone do Atlântico e no 

Anticiclone Migratório Polar (Moreno, 1961, apud;Toldo1994). 

Em todos os meses do ano, mais de 70% dos ventos apresentam-se com 

velocidade entre 6 a 38 Km/h. Os ventos de direção Nordeste predominam 

durante todo o ano, com 22,3% de ocorrência, sendo sua maior freqüência 

nos meses de setembro a fevereiro. Os ventos de leste constituem a 

segunda direção com maior freqüência. Os ventos de quadrante SW 

representam 13,5% de ocorrência entre os anos de 1970 e 1982 e são 

caracterizados por terem serem mais violentos (Herz, 1977). Esta 

distr ibuição demonstra a maior freqüência de passagem de frentes 

meteorológicas durante o outono e inverno. 

3.4. HISTORIA GEOLÓGICA REGIONAL 

A Laguna dos Patos está inserida na província costeira do Rio Grande do 

Sul, definida geologicamente pela Bacia de Pelotas e o embasamento 

cristal ino. O embasamento é caracterizado pelo Escudo Sul Rio Grandense, 

composto por formações rochosas cristal inas Pré-cambrianas e por 

seqüências sedimentares e vulcânicas Paleozóicas e Mesozóicas da Bacia do 

Paraná, sendo estas rochas a área fonte de sedimentos para a Bacia de 

Pelotas (Vi l lwock 1978). 

A planície costeira ao redor da laguna possui uma elevação máxima de 6 m 

e consiste principalmente de depósitos arenosos, demonstrando uma 

compartimentação geomorfológica que compreende a Planície Aluvial 

Interna, a barreira das Lombas, o sistema lagunar Guaíba-Gravataí, a 

Barreira Arenosa mult icomplexa, o sistema Lagunar Patos - Mir im e a 

plataforma continental (Delaney 1965;Vi l lwock 1984), conforme pode ser 

visto na figura 5.  

O sistema Lagunar Patos-Mirim evoluiu durante os avanços e retrocessos do 

mar. As variações de nível proporcionaram a abertura e o fechamento das 

áreas de comunicação com o mar. O retrabalhamento de suas margens 

gerou terraços, cr istas de praia, pântanos, processos de erosão e deposição 

formando falésias e pontais arenosos. 

A origem da restinga que forma a margem leste da Laguna dos Patos está 

associada à evolução geológica da planície costeira do Rio Grande do Sul. 

Durante o quaternário, ocorreram sucessivos ciclos transgressivos – 
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regressivos de mudanças eustáticas do nível do mar, o que acabou 

depositando barreiras arenosas descontínuas paralelas à costa (Vi lwock 

1978).  

O primeiro ciclo de transgressão-regressão foi responsável pela formação de 

uma barreira arenosa que isolou o sistema lagunar Guaíba-Gravataí, ao 

norte da Planície Costeira. Os ciclos subseqüentes gradativamente isolaram 

o amplo sistema lagunar Patos-Mir im, em processo de adição de i lhas-

barreiras paralelas, formando o que Vi lwock (op cit) denominou de Barreira 

Múlt ipla Complexa. No f inal do Pleistoceno (1700 anos b.p.), uma grande 

regressão marinha ocasiona uma forte erosão de todas as formações. 

 

 



 

F igura  5 .  Compar t imentação  Geomor fo lóg i ca  da Prov ínc ia  Cos te i ra  do R io  Grande  do Su l  ( segundo V i lwock ,  1984) .  



 

No pico do processo transgressivo, que se seguiu no Holoceno (5100 anos 

b.p.), o nível do alto mar provoca a formação de uma falésia de abrasão na 

Barreira Múlt ipla Complexa, bem como nos terraços lagunares existentes 

nas margens do Sistema Patos-Mir im. A regressão subseqüente, até a 

situação atual, foi responsável pelo fechamento total da Lagoa dos Patos e 

Mir im através da adição de uma últ ima barreira marinha (Barreira IV) 

(Wilvock, op cit) (FIG. 6). 

F igura  6 .  Evo lução  pa leogeográ f i ca  da  Prov ínc ia  Coste i ra  do  R io  Grande  do Su l .  Recons t i tu i ção  da  

pa i sagem duran te  o  máx imo t ransgress i vo  ho locên i co  responsáve l  pe la  gênese  do  S i s tema Laguna 
Bar re i ra  IV  e  a  s i tuação a tua l  após  o  ú l t imo evento  regress i vo(segundo Wi l vock 1984) .  

3.5. DIVISÃO ECOLÓGICA DA LAGUNA DOS PATOS 

Closs & Medeiros (1965) propuseram a divisão da Lagoa dos Patos em 

zonas, (a zona inferior e superior), sendo que estas por sua vez podem ser 

subdivididas em outras seis zonas. Bemvenuti & Neto (1998) propuseram 

subdividir ecologicamente a laguna, de acordo com as comunidades 

bentônicas, sugerindo cinco setores: setor I, região do Rio Guaíba com 

característ icas de ambiente l ímnico, região II, que corresponde à porção 

norte da laguna. Esta área, juntamente com o Rio Guaíba, foi considerada 

por Closs & Medeiros (1965) como porção l ímnica da Laguna dos Patos. O 

setor III de Benvenuti & Netto (1998) representa a porção central da 

laguna; e o setor IV, f ica separado do setor III por haver diferenças na 

composição e abundância da fauna. Estes dois setores foram considerados 

como uma única zona (pré- l ímnica) por Closs & Medeiros (1965). 

Finalmente, o setor V, que vai da Ponta dos Lençóis e ponta da Feitoria, 

até a desembocadura da laguna, pode ser considerado a zona estuarina ou 

mixohal ina  (FIG. 7). 
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F igura  7 .  D iv i sões  eco lóg i cas  da  Lagoa  dos  Pa tos  em se to res .  Fonte :  Benvenut i  &  Net to  (1998)  

No sistema lagunar, as comunidades si lvestres estão principalmente 

associadas a ambientes l ímnicos e campestres, sendo raras as ocorrências 

de espécies  
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costeiras tipicamente marinhas, resumindo-se a algumas poucas espécies de 

aves, como gaivotas Larus macul ipenis, maçaricos Scolopacidae e batuíras 

Charadri idae. 

A parte central da Laguna sofre intensas inversões de sal inidade; no auge 

do verão, a água salgada penetra em grandes proporções, alcançando esta 

região, dif icultando as condições de sobrevivência para as espécies de água 

doce. Da mesma forma, a presença repentina de água doce devido a uma 

forte vazante, é funesta para os peixes marinhos. Esta é a razão pela qual 

a vida é tão pobre na parte central da Lagoa dos Patos, quando comparada 

com a região estuarial, em Rio Grande e São José do Norte. O caráter da 

fauna de peixes no estuário de Rio Grande, no inverno, é totalmente 

diverso do f inal do verão ou outono (Ihering, 1885). 

4. METODOLOGIA 

4.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

As informações dos aspectos oceanográficos, geomorfológicos, biológicos e 

sócio-econômicos foram, primeiramente, obtidos através de intensa 

pesquisa bibl iográfica, real izada nas bibl iotecas da FURG, no Museu 

Oceanográfico El iézer Rios, no Centro de Estudos Costeiros e 

Oceanográficos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e na Fundação 

Zoobotânica em Porto Alegre. Os relatos pessoais de pesquisadores 

abordados também foram considerados. As fontes de informações uti l izadas 

para o preenchimento das tabelas de recursos biológicos estão 

especif icadas  nas tabelas,  padronizadas pela NOAA (Tabelas 5, 6 ,7, 8, 

9.A., 9.B., 10). 

A local ização da fauna foi associada aos ambientes observados durante a 

saída-de-campo, devido a lacuna de conhecimento sobre a fauna residente 

na margem lagunar. As espécies vegetais mais comuns e abundantes das 

margens foram amostradas durante a saída-de-campo e identif icadas em 

laboratório, através de guias taxonômicos e/ou consultas aos especial istas 

(Lab. Ecologia de vegetação costeira – Dep. Oceanografia) 

4.2. LEVANTAMENTO AERO-FOTOGRÁFICO 

Foi real izado um levantamento aerofotográfico digital da margem da Lagoa 

dos Patos, com o sistema ADAR 1000. O sobrevôo da margem leste e as 
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fotografias foram obtidos durante os dias 28 e 30 de maio e 31 de julho de 

2003. Na primeira etapa, foi fotografada a parte sul da margem lagunar, 

compreendendo o trecho desde a Ponta dos Lençóis até o Pontal de Bojuru 

e, na segunda etapa, foi fotografado o trecho norte desde o Pontal de 

Bojuru até Cristovão Pereira. 

Através da observação das fotografias e de seu mosaico, foi possível 

caracterizar o ambiente para a elaboração de um pré-mapeamento das 

feições lagunares e que também subsidiou o planejamento das saídas-de-

campo. 

4.3. SAÍDAS DE CAMPO  

As saídas de campo ocorreram nos dias 14 e 15 de abri l  de 2003, e nos dias 

28, 29 e 30 de novembro de 2003. A equipe percorreu as margens por meio 

terrestre, com a uti l ização de viatura rodoviária 4x4 do Laboratório de 

Oceanografia Geológica. Na porção superior da área de estudo, entre 

Cristóvão Pereira e Bojuru, foi possível acessar toda a l inha de costa 

lagunar; porém no trecho sul, as áreas inundadas e o dif íc i l  acesso 

prejudicaram a descrição da margem, sendo esta estimada, através da 

anál ise de fotos aéreas.  

O trabalho de reconhecimento local de cada segmento seguiu a 

metodologia, uti l izando as plani lhas padronizadas (Anexo 4) contendo as 

seguintes informações: nome do local, estado de preservação da vegetação 

e da praia, t ipo e intensidade de ocupação, atividades desenvolvidas no 

local, presença de rios, presença de lagoas e canais, lançamento de 

esgotos ou efluentes industr iais, perfi l  morfológico das praias, coordenadas 

geográficas, classif icação granulométrica das areias e documentação 

fotográfica que está exposta neste trabalho.  

Foram uti l izados instrumentos de posicionamento por satél ite (GPS), trena, 

mapas, incl inômetro e inventário visual através de registros vídeográficos  

e fotografias.   

Para classif icar o estado de preservação da vegetação e das praias foi 

estabelecido um critério visual baseado no grau de cobertura da vegetação 

e de sua fragmentação em função da ocupação humana.  
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4.3.1. Amostras Sedimentares  

Para real ização deste trabalho, foram efetuadas amostragens de 

sedimentos, na forma de perf is transversais à praia nos diferentes 

ambientes: logo abaixo da zona do estirâncio (1), face da praia (2), pós-

praia (3). As amostras foram tomadas em 10 locais onde o acesso à praia 

foi possível. 

 

 

F igura  8 .  Loca l i zação  dos  pontos  de  amost ragem.  

O sedimento coletado foi acondicionado em sacos plásticos sendo 

devidamente etiquetadas e levadas para o laboratório, onde foram lavadas, 

para retirada total do sal. Depois de lavadas, foram secas a uma 

temperatura em torno dos 80°C. Um quarteador t ipo “Jones” foi uti l izado 

para que se obtenha a fração de peso desejada da amostra para 

peneiragem e os f inos foram pipetados.  

A anál ise granulométrica foi feita através da peneiragem mecânica. O 

intervalo de abertura de malha entre as peneiras foi de ¼ de phi da escala 

de Wentworth (1922), para que se obter um melhor detalhamento da 

variação granulométrica das amostras. Cada amostra foi peneirada 

conforme a metodologia proposta por Lindholm (1987). O material ret ido 

em cada peneira foi pesado e os dados anal isados segundo a interpretação 

granulométrica sugerida por Folk & Ward (1957), que considera a 

classif icação, selecionamento, achatamento e tendência, com base nas 

curvas de freqüência simples e acumulada. 

Os histogramas gerados foram acoplados ao SIG como hiperl inks nos pontos 

referentes nas estações de amostragens 

  

Ponto 2 

  

 Ponto 3 Ponto1
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4.4. SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

As informações disponíveis foram digital izadas e adequadas à mesma base 

cartográfica, definida pala imagem de satél ite LANDSAT 7, órbita-ponto 

221-082 de 24/02/2000. O mapeamento incluiu o l i toral mediano da Lagoa 

dos Patos, compreendido entre as coordenadas UTM (431045, 6482953 e 

484287, 6563396), l imite pol ít ico dos municípios de São José do Norte e 

Tavares.  

A feições, pontos, retas e pol ígonos, que indicam e caracterizam os 

aspectos sócio-ambientais, foram digital izadas no programa CartaLinx e 

exportadas para o SIG Arcview 3,.2 no formato shape f i le, onde receberam 

as cores e formas e simbologias apropriadas, de acordo com a metodologia 

padronizada. O diagnóstico geomorfológico, biológico e socioeconômico 

proveniente dos levantamento bibl iográfico e/ou trabalho de campo também 

estão representados e expl icados com detalhes nas tabelas padronizadas 

(tab. 5 até 10, e no Anexo1),  desta foma foram incluídas no banco de 

dados do Sistema de Informações Geográficas do ArcView 3.2. As fotos 

aéreas e terrestres foram incluídas também ao SIG como hiperl inks sobre 

as feições que representam i lustrando e confirmar as informações das 

tabelas. smapas receberam também uma versão PDF para impressão como 

estipulado nas normas de elaboração de Mapas da Ministério do Meio 

Ambiente – MMA (Anexo 2). 

O uso do software de Sistema de Informações Geográficas, para o 

mapeamento da costa tem se tornado essencial, uma vez que permite a 

anál ise em diferentes escalas e compila informações georrefenciadas de 

origem variadas (como imagens de satél ite, fotos aéreas, dados tabulares) 

em uma única fonte, de fáci l  manipulação e consulta, trazendo vantagens 

nas decisões frentes a um derrame de óleo.    

4.5. MAPAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL 

Os primeiros mapeamentos dos ambientes costeiros relacionados com uma 

classif icação, usando uma escala de sensibi l idade para derrames de óleo, 

surgiram na década de 70, nos estudos de Plano de Contingência dos EUA. 

Desde então, modif icações e aperfeiçoamentos têm sido feitos a partir da 

classif icação inicial de Gundlach e Hayes (1978), abordando os mais 

variados tipos de margens costeiras. Os ambientes lacustres, estuarinos e 
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de rios receberam um índice de sensibi l idade ambiental (NOAA 1995) (TAB. 

1) diferenciado do índice de sensibi l idade para as praias oceânicas (TAB. 

2).  

O modelo mais amplamente uti l izado atualmente é a proposta adotada pela 

NOAA (1997). No Brasi l ,  diversos trabalhos foram publ icados, visando 

adaptar esta metodologia internacional para a real idade do l i toral 

brasi leiro, entre elas: Petrobrás (1993) e Ministério do Meio Ambiente 

(2002),sendo estabelecido pelo MMA que todas as cartas de sensibi l idade 

ambiental editadas são documentos cartográficos oficiais do governo 

brasi leiro de uso obrigatório no planejamento de contingência, na aval iação 

geral de danos e na implementação de ações de respostas a incidentes de 

poluição por óleo. 

O índice de sensibi l idade ambiental uti l izado foi o padrão para ambientes 

lacustres, estuarinos e de r ios (ESI-NOAA-1995) (TAB. 1), e a classif icação 

seguiu a adaptação da Petrobrás (Araújo et al i .  2000) para a costa 

brasi leira, onde a “l inha de costa”, representando o l imite entre terra e 

água, recebe um código de cores, l inhas e pol ígonos. 

 O índice de sensibi l idade representa características geomorfológicas 

associadas com processos f ís icos e ecológicos e classif ica os ambientes de 

margens numa de 1 a 10, sendo que a sensibi l idade a derrames de óleo 

aumenta com o aumento do número, e cada número é representado no 

mapa por uma cor padronizada. Para a determinação da escala do índice foi  

seguido o princípio básico de que a sensibi l idade da costa ao óleo aumenta 

com a proteção á ação de ondas, penetração do óleo no substrato, o tempo 

natural de degradação do óleo e a produtividade dos organismos da costa 

sendo necessário o estudo dos seguintes fatores: : exposição relat iva à 

energia de ondas e ventos, decl ividade do l i toral, t ipo de substrato 

(granulometria, mobil idade dos sedimentos, penetração e/ou soterramento 

do óleo traf icabi l idade (possibi l idade de trabalhar com maquinario pesado 

de l impeza na praia e faci l idade de acesso). Estes fatores foram adquir idos 

através de pesquisa bibl iográfica e principalmente observados durante as 

expedições à margem lagunar.  

Fazem parte dos mapas, também, as informações quanto ao patr imônio 

biológico e uso humano. Entre as informações representadas num mapa 

estão: 
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Sensibi l idade da costa – a l inha de margem é colorida de acordo com um 

código que indica a sua sensibi l idade geomorfológica (ISL) (tabela 1). 

 

 

 

 

Tabe la  1 .  Índ i ce  de sens ib i l i dade  Amb ienta l  e  co res  cor respondentes  no  amb iente  p ra ia l  
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Tabe la  2 . Índ ice  de sens ib i l i dade  amb ienta l  segundo NOAA 1995 para  amb ientes  l acus t res .  

     ISA Nº AMBIENTES LACUSTRES 

1A Costa rochosa exposta 

1B Costa exposta com estruturas sólidas artificiais 

1C Costa exposta rochosa com fraturas 

2 Costa rochosa protegida 

3 Escarpas de erosão em sedimentos inconsolidados 

4 Praias arenosas 

5 Praia mista de areia e cascalho 

6 Praia de cascalho 

6B Rip-rap 

7 Planície de maré exposta 

8A Escarpas protegidas em rocha, lama ou argila 

8B Costa protegida, estrutura sólida artificial 

8C Rip rap protegido 

9A Planície protegida de areia/lama 

9B Bancos baixos vegetados 

10A Banhados de água doce com vegetação de pequeno porte 

10B Banhados de água doce protegidos e ou constantemente inundados 

10C Banhados de água doce com vegetação de médio e grande porte 

 

Os ambientes encontrados nas margens e da lagoa dos Patos estão abaixo 

representados.  

Tabe la  3 .  Índ i ce  de  sens ib i l i dade  amb ienta l  e  cores  es tabe lec idas  pa ra  rep resenta r  as  fe i ções  
encont rados  nas  margens  da Lagoa dos Pa tos  

 

Aspectos biológicos – representados por ícones específ icos, tais como áreas 

com ninhos de aves, locais de desova de peixes, etc. (TAB. 4). As 

ocorrências biológicas mencionadas neste trabalho estão de acordo com as 

consideradas como relevantes, para mapas de sensibi l idade, pela NOAA . O 

critério uti l izado para a disposição dos ícones foi o de destacar a presença 

de uma determinada espécie ou recurso biológico, quando a sua ocorrência 
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na região é notável (área de concentração, área de nidif icação, desova e 

etc.). Como os levantamentos de campo real izados no âmbito deste 

trabalho não objetivaram amostragens biológicas, mas a ratif icação dos 

padrões de distr ibuição, os dados uti l izados foram obtidos em publicações, 

comunicados científ icos e relatórios disponíveis para consulta. Em alguns 

casos, foram considerados também relatos de pescadores e moradores da 

região costeira. 

Estas informações devem estar continuamente sendo revisadas e 

incorporadas à matriz de dados, sendo estas revisões de fundamental 

importância para a constante credibi l idade destes mapas. 

Recursos sócio-econômicos – usos humanos dos recursos que possam ser 

prejudicados, por derramamentos de óleo ou pelas ações de resposta, são 

representados por símbolos específ icos, tais como praia de lazer, área de 

pesca, tomadas de água, sít io histórico (TAB. 4). Estas informações foram 

adquir idas através de reconhecimento local e pesquisa bibl iográfica. 
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Tabe la  4 .  Í cones  u t i l i zados  pa ra  rep resentação  dos  aspec tos  b io lóg i cos  e  sóc io -econômicos  e  á reas  

espec ia i s .  

 

 

5.  HIDRODINÂMICA LAGUNAR 
Estudos efetuados por Möler Jr.(1996) detalham o mecanismo de circulação 

na Lagoa dos Patos e consideram, como os principais fatores responsáveis 

pela circulação e dinâmica lagunar, o regime de ventos e o f luxo de água 

doce proveniente dos tr ibutários, também responsáveis pela distr ibuição da 

sal inidade no seu interior.  

A hidrodinâmica lagunar pode ser dividida em dois períodos dist intos. Na 

maior parte do ano, quando o f luxo dos afluentes é baixo a moderado, a 

circulação da laguna é determinada pela ação dos ventos associados a 

passagens de sistemas frontais. Por outro lado, a circulação pode ser 
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determinada pela água proveniente da bacia de drenagem durante períodos 

de intensa precipitação (Möller Jr, 2001). 

5.1. AÇÃO DOS VENTOS 

A maioria das lagoas costeiras do t ipo “estranguladas” é controlada mais 

pelo vento do que pela maré, e experimentam l imitada variabi l idade de 

curto prazo e a ação dos ventos em escala temporal associada com a 

passagem de sistemas frontais (Kjerfve,1986).  A região da Lagoa dos 

Patos é inf luenciada por um regime de ventos predominantemente NE – SO, 

os quais sopram ao longo do eixo principal do corpo lagunar. Ventos do 

quadrante NE (velocidade média 3,6-5,1 ms-1) são dominantes durante o 

ano, sendo mais freqüente entre setembro e abri l .  Os ventos do quadrante 

SO (velocidade média 5,7-8,2 ms-1) aumentam sua importância de maio a 

outubro quando se torna mais freqüente a passagem de sistemas frontais 

pela região (Möller Jr,2001). A velocidade média dos ventos t ípicos está 

entre 3 e 5 ms-1 (Möller Jr, 1996). 

A parte central e norte da laguna são inf luenciadas exclusivamente pelos 

ventos locais, através dos mecanismos de osci lação chamada “setup/set 

dow” ou empilhamento (Möller Jr, 1996). 

O empilhamento das águas é um fato freqüentemente observado na laguna 

durante os episódios de fortes ventos; esse movimento das águas causa um 

gradiente de decl ive na superf íc ie das águas, que por sua vez gera 

correntes circulares (Möler Jr, 1996). O impacto dessas águas no fundo da 

laguna causa grande turbulência, removendo grandes quantidades de 

material de fundo, levando-os à superf íc ie (Herz, 1977). 

A direção do vento inf luencia os padrões locais de circulação e também de 

larga escala. Sob ventos de NE, o gradiente de pressão aumenta ao longo 

do eixo principal da Lagoa, sendo que o gradiente formado entre o canal de 

acesso e as águas costeiras adjacentes, favorece a descarga de água da 

Lagoa (Motta 1969, apu: Möller Jr, 1996). (FIG. 9A). Se esta situação 

persist ir, após alguns dias, são observados vórt ices e f luxos inversos 

devido a configuração lagunar apresentar diversas células ( Herz 1979, 

apud: Möller Jr,1996 ). 
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F igu ra  9A .  C i r cu lação  induz ida  pe lo  Vento  NE .  
Fonte :  Mo l le r ,  1996  

 

Por outro lado ventos de SO e SE causam uma inversão de f luxo no corpo 

principal da Lagoa, aumentando o nível de água na porção norte (Möller Jr, 

1996) (FIG. 9B). A presença de vórt ices e f luxos inversos também podem 

ser percebidos. Trabalhos sobre modelagem (Rosauro 1986, apud: Möller 

1996) indicam que na maior porção da Lagoa, os níveis de água e a 

formação de vórt ices são fortemente inf luenciados pela duração e 
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velocidade do vento, respectivamente (Almeida et al. 1990, apud: Möller  

1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

F igu ra  9B.C i rcu lação  induz ida  pe lo  ven to  SO.  
Fonte :  Mö l le r ,  1996  

 

 

Durante a incidência de ventos de sudoeste, ocorrem giros, que não são 

observados em ventos de nordeste. Estes giros podem ser resultantes entre 

o stress do vento e o descarte de água doce. Como a ação dos ventos 

depende da profundidade, nas áreas mais profundas as correntes são fracas 

e até podem ser canceladas e revert idas, devido à inf luêcia das correntes 

geradas pelo f luxo dos r ios; próximo ao fundo, o f luxo dos r ios reforçam as 

correntes de retorno. Com ventos nordeste, ocorre o caso oposto: na 

superf íc ie, o f luxo de água doce reforça a corrente gerada pelo stress do 

vento; no fundo, fracas correntes upwind são formadas (Möller Jr, 1996). 
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Pode se concluir que na Lagoa dos Patos o f luxo residual será sempre em 

direção ao oceano, devido à longa duração e intensidade dos ventos de NE, 

al iado à importante contribuição do f luxo proveniente da bacia de 

drenagem (Möller Jr, 1996). 

5.2. AÇÃO DO FLUXO DA BACIA DE DRENAGEM  

As característ icas hidrográficas da Lagoa e do estuário são fortemente 

l igadas e dominadas pelos ciclos hidrológicos da bacia de drenagem, que 

representa uma área de 2000,000 Km2. Os r ios que formam esta bacia são 

t ípicos de média latitude, com fluxo variando de maior intensidade no f inal 

do inverno e começo de primavera e f luxo baixo à moderado no verão e 

outono; eles apresentam alta variação entre cada ano devido a ciclos de El-

Ninõ e La-Nina. Aproximadamente 85% da água da imensa bacia de 

drenagem do sistema Patos-Mir im, são derivados dos r ios Guaíba, Camaquã 

e do Canal do São Gonçalo, que deságuam nas regiões norte, central e sul 

da Lagoa, respectivamente (FIG.10).  
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F igura  10 .  Bac ia  de d renagem da Lagoa dos  Pa tos   (Adaptada  da tese  de  doutorado Mö l le r  1996)  

A descarga f luvial gera gradientes de pressão sazonais, determinantes da 

circulação lagunar durante os períodos de alta pluviosidade, geralmente no 

f inal de outono (Möller Jr, 2001). A média anual de descarte de água doce 

f ica em torno de 2000m3s-1 (Bordas el al. 1984; apud: Mooler jr,) Durante o 

verão a média f ica em torno de 700m3s-1 e na primavera aumenta para 

3000m3s-1. Especialmente durante os anos de El Niño, a descarga 

continental excede bastante os valores médios, devido ao aumento de 

precipitação e a água da Laguna pode permanecer doce por vários meses. 

O f luxo de material transportado pelos r ios desenvolve correntes que se 
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projetam para o interior da Laguna, em torno das desembocaduras (Hertz 

1977, apud: Möller Jr 1996). 

Apesar de ser um fator de tempo l imitado, o intenso f luxo de água dos 

tr ibutários pode causar importantes conseqüências. O transporte de 

sedimentos f inos em suspensão será intensif icado, deslocando a deposição 

do interior da laguna para regiões costeiras. 

Além das forças dos ventos e das vazões dos afluentes, Bordas et al i i  (op. 

Cit.) descrevem sumariamente as forças relat ivas à maré astronômica em 

Rio Grande, e a pressão atmosférica, caracterizando suas atuações como 

pouco preponderantes sobre a hidrodinâmica lagunar. 

5.3. AÇÃO DAS MARÉS 

A costa sul brasi leira está local izada em uma região de mínima influência de 

maré (Defant 1961), a qual possui uma amplitude média de 0,47 m. As 

marés são predominantemente diurnas, apresentando variações de pouca 

amplitude (Herz 1977). 

Como é t ípico para as lagunas costeiras estranguladas, o canal de acesso da 

Lagoa dos Patos atua como um fi l tro amortecedor, confinando grande parte 

da influência de maré apenas à parte afuni lada do estuário, atenuando 

fortemente a amplitude, quando a onda de maré avança para o estuário e a 

Lagoa. Devido à alta razão superf íc ie/volume e à diminuição gradual na 

elevação da água do mar, as máximas velocidades de corrente ocorrem na 

porção ao norte do estuário são (em torno de 0,2ms-1), durante fortes 

ventos (Möller 2001). A região central do corpo lagunar desempenha 

importante função para a circulação da laguna, pois ocorrem células de 

f luxo de retorno na região próxima ao fundo. No entanto, na zona estuarina 

os processos dinâmicos são bem diferenciados, fato comprovado nas 

velocidades de f luxo de saída de água, que podem alcançar 1,7-1,9 ms-1, 

depois de prolongados períodos de chuva fortes (DNPVN 1941; apud Mooler 

2001), enquanto os picos na velocidade de entrada de água do mar chegam 

a 1,3 ms-1. 

5.4. SALINIDADE 

A variação da sal inidade na Lagoa dos Patos se estende de 0 a 34 

(Baumgarten 1987, apud: Möller Jr, 2001).  
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As condições hidrológicas e meteorológicas na bacia de drenagem, como 

pluviometria, freqüência e intensidade de ventos (Vieira e Rangel, 1988) 

determinam o comportamento da penetração da massa d’água marinha até 

a Lagoa dos Patos.   

Os picos anuais de sal inidade correspondem aos meses de baixa descarga 

f luvial (verão/outono); ventos de SE e SO, em direção a praia, forçam a 

água do mar através do canal de acesso, para o estuário inferior e 

ocasionalmente, até 150 km dentro da Lagoa. Em contraste, ventos de 

quadrante NE, juntamente com alta descarga f luvial, causam um 

decréscimo signif icativo na sal inidade do estuário (Cal l iari  1980; Costa et 

al. 1988). O contrário ocorre nos meses de inverno, mais chuvosos, quando 

o índice de sal inidade diminui, devido a um intenso f luxo de vazante 

(Möller, 1996), estendendo a zona de mistura estuarina para as águas 

costeiras (Moller et al. 1991). Ihering (1885) relatou a presença de água 

com 3,25 de sal inidade, em fevereiro, na região do Estreito, enquanto na 

região de Cristóvão Pereira a sal inidade era muito inferior. Os moradores 

da região deste Farol garantiram que, durante o verão, a sal inidade penetra 

até esta altura e mesmo ainda mais ao norte, quando morrem os peixes de 

água doce. 

5.5. TEMPERATURA 

A temperatura das águas apresenta mínimo de 13°C no inverno e um 

máximo de 27°C no verão. De maio a setembro a temperatura se encontra 

abaixo dos 20°C e de outubro a abri l ,  acima dos 20°C. 

6. GEOMORFOLOGIA E SEDIMENTOLOGIA 

6.1. GEOMORFOLOGIA 

De acordo com Delaney (1965) a Lagoa dos Patos pode ser divida em três 

regiões conforme as característ icas geomorfológicas; a parte sul ou região 

estuarina, compreende a região entre a Ponta da Feitoria e desembocadura, 

a parte central lagunar entre a Ponta da Feitoria e a desembocadura da 

Lagoa do Casamento, e a parte superior que consiste na Lagoa do 

Casamento e na região da desembocadura do rio Guaíba. (FIG. 11). 
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F igura  11 .  D iv i são  Geomorfo lóg i ca ,  segundo De laney 1965  

A zona estuarina consiste em áreas rasas, com profundidades menores que 

2 metros; já a parte central possui profundidade média  de 5 metros. A 

porção sul é coberta por bancos de areia, com depósitos de sedimentos 

f inos no canal; no entanto, a região ao norte do estuário consiste de 

fundos lamosos e aumento da granulometria em direção às margens (Toldo, 

1994; Cal l iari ,  1980). A diferença entre a zona estuarina e a central, 

quanto ao tamanho de grão, também reflete a diferença na dinâmica, com 

correntes mais velozes na parte sul.  



 43

6.2.MORFODINÂMICA 

A configuração atual das margens da Lagoa dos Patos retrata uma sucessão 

de amplas baías e esporões arenosos, que resultam da dinâmica de ondas e 

correntes l i torâneas, no sentido de orientar as praias perpendicularmente à 

direção dos ventos predominantes. Assim, pode-se afirmar que a Lagoa dos 

Patos encontra-se em processo de segmentação mediante o crescimento de 

grandes esporões arenosos (Vilwock & Tomazel l i ,  1995). 

O relevo do corpo lagunar foi dividido por Toldo (1987), em duas regiões 

sedimentológica e morfologicamente diferentes, a margem e o piso lagunar. 

O hipotético derrame de óleo, ir ia alcançar principalmente a l inha da 

margem, onde permaneceria depositado. 

As margens lagunares situam-se entre a l inha da praia e a isóbata de –5 

metros, constituindo 40% da laguna e são caracterizadas por sedimentos 

arenosos. A costa apresenta irregularidades de forma descontínua com 

praias arenosas. As praias possuem extensão variável, que pode atingir até 

30 km (Praia de Capão da Marca) de largura, osci lando entre 50 e 100 

metros, com suave mergulho para oeste.  

A segunda região morfológica é constituída pelo piso ou assoalho lagunar e 

corresponde a um fundo plano que se desenvolve além da isóbata de – 5m, 

, formada por sedimentos de composição sí l t ica e argi losa.  

O perf i l  batimétrico, organizado por Toldo (1994) (FIG. 12), identif ica uma 

suave topografia do fundo, e a pequena decl ividade do piso lagunar, sendo 

a margem leste de profundidade maior que a oeste. 
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F igura  12 .  Per f i l  Ba t imét r i co  da  Lagoa dos  Pa tos .  Fon te :  To ldo  1999 

Ocorrem fixados às margens da laguna t ípicos esporões arenosos, com 

altura média de 1 m em relação ao nível d’água, projetando-se para o 

interior da laguna na direção preferencial do transporte de sedimentos. Na 

porção sul e mediana da margem leste, ocorrem 3 pontais abordados neste 

trabalho, com a seguinte denominação: Pontal dos Lençóis, Pontal do 

Bojuru, Pontal do Cristovão Pereira (FIG 3.) 
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6.3 GRANULOMETRIA E SEDIMENTAÇÃO 

O processo de seleção granulométrica em ambientes lagunares é complexo, 

devido à grande variação dinâmica das águas nos períodos sazonais e nos 

eventos atmosféricos isolados, alternando os processos de erosão, 

transporte e deposição. 

Alvarez et al i i  (1981), Martins et al i i  (1987) e Martins et al i i  (1989), 

anal isaram detalhadamente as distr ibuições dos tamanhos de grãos nas 

margens e no piso lagunar. 



 46

 

F igura  13 .  D is t r ibu i ção  dos  tamanhos dos  g rãos  Fonte :  To ldo 1999  
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A figura 13 i lustra a distr ibuição dos tamanhos de grãos, com base em 

medidas estatísticas de tendência central – Mediana (Md). Abaixo estão 

descritas as classes texturais: 

areia muito grossa   (1,00 - 2,00 mm)      = (0Ø) 

areia grossa            (0,50 – 1,00 mm)       = (1Ø) 

areia média            (0,25 – 0,50 mm)       = (2Ø) 

areia f ina               (0,125 – 0,25 mm)     = (3Ø) 

areia muito f ina      (0,062 – 0,125 mm)     = (4Ø) 

si l te                   (0,004 – 0,062mm)     = (8Ø) 

argi la      (0,0002 – 0,004 mm )   = (12Ø) 

 
As fácies arenosas ocupam as partes mais rasas (0,0 a 4,0 m). Em geral, no 

piso lagunar ocorrem sedimentos dominantes f inos, compostos por misturas 

de si l te e argi la. (FIG. 13).  

Na margem leste, predomina a areia quartzosa, matura, bem selecionada 

com tamanho de grão f ino, resultante dos processos deposicionais 

costeiros. São freqüentes as estruturas primárias tais como marcas de 

ondulações, cr istas de praias, muito bem realçado pelo contraste das cores 

dos sedimentos al i  existentes. 

Na f igura 13, observa-se na margem interna da restinga, junto ao Pontal de 

Bojurú, outra fácie sedimentar, chegando a apresentar areias muito f inas, 

levando essa tendência até as proximidades da Ponta Rasa. 

Em geral, os resultados de Martins (1967) revelam que a Lagoa dos Patos é 

um ambiente de sedimento mal selecionado, onde predominam valores mais 

altos equivalentes à fração areia. As frações f inas argi losas e sí l t icas 

predominantes no centro da bacia são provenientes do transporte por 

suspensão, sendo muito diversif icadas em sua granulometria. 

6.4. FLUXO DE ENERGIA DE ONDAS 

Neste trabalho, o termo empregado de “antepraia”, segue o modelo 

proposto Vi lwock e Martins (1972), como o equivalente ao termo 

“shoreface”. A zona de surf e a antepraia compreendem porções da margem 

superior, separada pela l inha de arrebentação. O termo “margem inferior” é 
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empregado para definir a região entre a antepraia e o piso lagunar, e o 

termo “praia” corresponde à extensão entre o pós-praia e a antepraia. O 

termo “pós-praia” corresponde à região entre a l inha de praia e a planície 

arenosa, (FIG. 14). Os termos uti l izados para definir o sistema de praias 

lagunares seguem o proposto por Short (1999).  

 
F igura  14 .  Compar t imentação  da margem lagunar ,  adap tado de  NIEDORODA e t  a l i i ,  1985:  IN  To ldo 

1999 .  

Estudos sobre o padrão de onda,s real izados por Toldo (1987), indicaram a 

elevada freqüência de tensões de ventos sem condições f ís icas para 

geração de ondas com alturas signif icativas superiores a 0,1m. Comparando 

com uma praia oceânica aberta de energia moderada, a força das ondas na 

margem lagunar é muito inferior (Toldo, 1999). Os registros indicaram 

também  a sua distribuição sazonal, com maiores freqüências sobre a 

margem oeste, apesar da margem leste receber menor intensidade de 

energia e estar submetida à ação de ondas de tempestade com maior 

potência e os valores de altura e período de ondas são maiores. A 

antepraia lagunar da margem leste é um ambiente energético, que recebe 

anualmente uma média de 787 KW.m-1  de energia de ondas incidentes 

(Toldo Jr. 2000) as quais são consideradas ondas de energia moderada 

(Davies Jr. & Hayes, 1984).  
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A margem leste apresenta dois padrões: durante o verão, valores menores 

de altura (entre 0,2 a 0,4m) e período (entre 2,0 e 2,6s); enquanto no 

outono, inverno e primavera estes valores sobem de altura para  0,5 à 

0,8m e período compreendido entre 2,7 e 3,4s, Toldo(1994). 

Condições extremas de tensões de ventos (28 m/s) no sistema lagunar, 

estão associadas à passagens de sistemas frontais, com ventos de 

quadrante WNW e WSW, principalmente durante o outono e inverno. As 

ondas geradas direcionam-se para a margem leste e possuem altura de 

1,6m, as quais arrebentam ao atingirem a profundidade de –1,5m. Toldo 

(1994). 

6.5.PRESENÇA DE BANCOS ARENOSOS NA MARGEM SUPERIOR 

As margens da laguna são favoráveis para o desenvolvimento de bancos 

arenosos, transversais e paralelos, em decorrência do suave gradiente de 

incl inação, do grande estoque de sedimentos subaquosos, e da ausência de 

marés astronômicas (Toldo, 1994).  

Através da anál ise do levantamento aero-fotográfico e da observação na 

saída de campo, foi possível identif icar bancos paralelos e transversais à 

l inha de costa (Fotos 01, 02, 03). Os bancos paralelos resultam de ondas 

com maiores alturas e de incidência obl íqua ou paralela à praia, enquanto 

os bancos transversais resultam de ondas com alturas inferiores a 0,5m, e 

com incidência paralela à praia. Segundo Niedoroda & Tanner 1970, os 

bancos transversais resultam da inf luência das ondas, induzindo o 

movimento dos sedimentos em direção à costa. Pode ocorrer em áreas de 

erosão costeira (segmento LPRS-011; Mapa 12), ou em costas com bancos 

migrando em direção a praia (segmento LPRS-010; Mapa 10; Foto 03). 
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Foto  01 .  Bancos  t ransversa i s  a  l i nha  de cos ta  do  segmento  LPRS-010  

 

 

Foto  02 .  Bancos  t ransversa i s  a  l i nha  de cos ta  do  segmento  LPRS-010  

  

Nos locais onde ocorre transporte sedimentar em direção à praia (perf i l  de 

costa progradante) observam-se no campo bancos paralelos junto ao pós-

praia (Segmento LPRS-012, Foto 03). 
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Foto  03 .  Fo tog ra f ia  aérea  monst rando os  bancos  para le los  á  cos ta .  Segmento LPRS-012 Mapa20 .  

Toldo, 1994 definiu um ambiente altamente energético na antepraia 

lagunar, caracterizado por uma ampla faixa com mobil idade de sedimentos, 

onde as expressivas ocorrências de bancos paralelos e transversais 

indicam, também, o efeito do processo de sedimentação costeira neste 

ambiente. Outra característ ica é a unidirecional idade do f luxo sobre a 

metade sul da margem leste, com sentido de sul para norte. 

Alguns locais da margem leste possuem perf i l  retrogradante, ou seja, erosão 

da margem superior e deposição na margem inferior; este mecanismo pode 

ser demonstrado através da presença de bancos paralelos a certa distância 

da l inha de costa. Outra evidência do processo erosivo é a exposição de 

turfas e lamas orgânicas na pós-praia e pela presença de uma escarpa 

esculpida pelas ondas (segmento LPRS-011, Foto 04). 
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Foto  04 .  Escarpas de  e rosão  cos te i ra ,  segmento  LPRS-011 .  

6.6 OUTRAS FEIÇÕES LAGUNARES 

Estas feições estão parcialmente representadas nos mapas para i lustrar e 

complementar a carcterização da região, enriquecendo a proposta dos 

mapas para serem uti l izados no manejo integrado da região costeira. 

6.6.1.Lagoas e Lagoas Colmatadas 

Por toda a área, ocorrem lagoas rasas, de profundidade média em torno de 

1,5m, normalmente interl igadas por canais naturais meandrantes. A 

superf íc ie destas lagoas osci la em média entre 8 a 20 km2, sendo as 

principais:  

Lagoa do Sumidouro, Lagoa do Bonito, Lagoa do Capão da Marca, 

Lagoa do Juncal. Estas lagoas freqüentemente estão l igadas ao corpo de 

água central através de canais de maré; e nas margens encontramos feixes 

de restingas e esporões arenosos em crescimento. São circundadas por 

terras baixas, que constituem os banhados ou terras palustres, resultantes 

do processo de assoreamento das mesmas. Normalmente, o campo de 

dunas local iza-se à oeste destas lagoas, apesar de ocorrerem dunas 

fossi l izadas efeições do t ipo “blow-out” a Leste. 

Lagoa do Gentil, Lagoa da Custódia, Lagoa dos Barros, Lagoa do 

Quintão, Lagoa da Porteira, Lagoa do Estreito.  Estas lagoas são 

paralelas à l inha de costa atual e estão em franco processo de colmatação. 
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Os esporões arenosos, constituídos por feixes de restinga, compartimentam 

as lagoas.  

6.6.2.Banhados ou áreas palustres 

Destacam-se ao longo da região em apreço, inúmeros banhados ou áreas 

palustres, entre os quais: banhado do Gerivá , banhado das Cacimbas, 

da Cidreira, banhado Grande, das Caieiras, dos Touros e outros 

menores, Estas áreas posicionam-se circundando lagoas ou ao longo de 

cursos de águas, normalmente entre terraços marinhos. Elas caracterizam-

se por apresentar quantidade elevada de material orgânico, lamas e areias. 

Atualmente nestes locais se desenvolvem vegetações t ípicas de banhados 

como Scirpus giganteus. 

6.6.3. Dunas fósseis e atuais 

Os campos de dunas encontrados na região são formados por dunas de 

idades dist intas, as dunas fossi l izadas e as dunas atuais. 

As dunas fossi l izadas estão local izadas a oeste das lagoas, sobre os terraços 

marinhos e lagunares. Estes depósitos são constituídos por areia f inas bem 

classif icadas, de cores que osci lam de amarelo forte a amarelo 

avermelhado. A cobertura vegetal é pouco expressiva, representada por 

matas de galerias e vegetais pecul iares a solos arenosos. Nestes cordões 

de dunas predominam as dunas transversais, paraból icas e as áreas de 

“Blow-out”. 

Quanto ao campo de dunas atuais, local izados a leste do cordão de 

pequenas lagoas, estendem-se por aproximadamente 300 km ao longo de 

toda a extensão da costa oceânica e lagunar da região.(Tagl iani, 2002) 

7. CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DA MARGEM LESTE  

7.1. VEGETAÇÃO  

Na planície costeira, encontramos a vegetação esparsamente distr ibuída. As 

Áreas de Formações Pioneiras, são t ípicas das primeiras fases de ocupação 

de novos solos, independem de cl ima (IBGE, 1996). A região é 

relat ivamente homogênea no sentido f lorístico. Com exceção de umas 

poucas espécies arbóreas, as áreas que não se apresentam alagadas são 

grandes campos, formados principalmente por gramíneas, juncáceas e 
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ciperáceas. As atividades antrópicas já modif icaram sensivelmente a 

paisagem natural. 

A composição f loríst ica dominante da vegetação de banhados desta área 

inclui macegas (Paspalum spp., Erianthus spp.), juncus (Cyperus ssp.), 

t ir ir ica (Scirpus giganteus), gravatá (Erygium pandafol ium), entre outras 

(IBGE, 1986). 

Nas margens das lagoas, ocorre vegetação de banhados, com predomínio de 

uma f lora palustre de juncáceas e ciperáceas. Os banhados representam 

uma importante f is ionomia da região; são extensas planícies alagadas, 

formando corpos d’água permanentes ou temporários cobertos por grande 

diversidade de macrófitas, destacando-se entre elas as espécies de maior 

porte e enraizadas no fundo como a taboa (Typha dominguensis), a t ir ir ica 

(Scirpus giganteus) e o junco (Scirpus cal i fornicus). As espécies aquáticas 

f ixas e de pequeno porte mais comum são: Echinodorus grandif lorus, 

Panicum elephantipes, Pontederia lanceolata. As espécies aquáticas 

f lutuantes são principalmente a  Salvinia auriculata, Pistia stratiotes. 

As formações vegetais que se desenvolvem sob os depósitos de areias 

quartzosas inconsol idadas formam a composição f loríst ica das dunas 

costeiras. Em geral, os terrenos mais afastados da l inha de costa e as 

dunas obl iteradas apresentam maior diversidade vegetal, devido à 

estabi l idade do substrato. Seel iger (1972) identif ica 71 espécies de plantas, 

entre elas Butaparom portulacoides, Hydrocotyle bonariensis, Panicum 

racenosum, Tamarix gall ica, Spart ina ci l iata, Seneccio crassif lorus. 

Os campos l i torâneos compreendem todas as formações herbáceas de baixo 

porte. Nas áreas mais secas (barreiras, mantos de aspersão eól ica) ocorrem 

campos relat ivamente ralos, dominados por gramímeas, como a forqui lhas e 

espécies t ípicas de dunas. As áreas mais úmidas (terraços lagunares, 

cordões l i torâneos) constituem os campos úmidos, e ocorre uma maior 

diversidade específ ica sofrendo inundações nos meses de inverno. 

As matas nativas do médio l i toral, correspondente ãa restinga da Lagoa dos 

Patos e são caracterizadas como Matas de Restinga. São formações 

arbóreas, não muitas elevadas, ocorrendo na margem da laguna na Ponta 

de Bojuru e acompanhando cursos de água. Espécies comuns nas matas de 
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rest ingas incluem cactáceas, f igueiras, jerivás (Arecastrum 

romanzoff ianum) e aroeira. 

As capoeiras ou maricazais são formações arbóreas secundárias, de 

ocorência esparsa e geralmente associada à cursos d’água. Ocorrem em 

áreas úmidas ou periodicamente inundadas e normalmente constituem-se 

em associações monoespecíf icas de arbustos, que atingem um máximo de 3 

a 4 metros de altura. A espécie dominante é o maricá (Minosa bucronata), 

destacando-se também a f igueira-do-mato (Ficus organensis) e a cort iceira 

(Erythrina cristagal l i), entre outras. 

7.2 INVERTEBRADOS 

7.2.1. Macroinvertebrados bentônicos  

Dentre os macroinvertebrados bentônicos da Lagoa dos Patos de maior 

ocorrência, pode ser destacado o pol iqueta Nephtys f luviati l is, o pelecípoda 

Eredona mactroides, integrantes da infauna, e presentes em todo o corpo 

lagunar. Os gastrópodes Heleobia davisi e H. parchapei, ocorrem no 

infral itoral. Como organismos de macrobentos de grande mobil idade, os 

decápodes eurihal inos Farfantepenaus paulensis, Cal l inectes sal idus e 

Cyrtograpsus angulatus, uti l izam as enseadas e locais de criação nos meses 

de verão e, com a diminuição de temperatura no outono, migram para 

locais de maior profundidade (Benvenuti, 1987). (tab. 5) 

Espécies da epifauna, relat ivamente lentas e de pequeno porte como 

isópodes, anfípodes e tainaidáceos têm maiores densidades nos meses de 

outono e inverno, coincidindo com a redução qual itat iva e quantitat iva de 

predadores e com o incremento da proteção e oferta de hábitat e al imento, 

proporcionada pela maior abundância de macroalgas. Tanto os macro-

predadores de grande porte como as espécies dominantes da infauna, 

atingem suas maiores densidades nos meses de verão e início de outono 

(Benvenuti 1987). 

A distr ibuição espacial e sazonal das associações de macroinvertebrados 

bentônicos infral itorais da Lagoa dos Patos foi obtida a part ir dos 

resultados publ icados por Bemvenuti & Netto (1998). Os dados foram 

coletados através de quatro cruzeiros sazonais no período de 1987-1988, 

no decorrer do projeto Lagoa dos Patos. Neste trabalho foi proposta uma 

divisão da Lagoa dos Patos e Rio Guaíba em cinco setores, o setor I 
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corresponde à região do Rio Guaíba, o setor II consiste na porção norte da 

Laguna (estas regiões são consideradas l ímnicas), os setores III e IV foram 

classif icados por Closs (1966) como zona pré l ímnica da Lagoa dos Patos. A 

região inferior do setor IV encontra-se sobre a inf luência da 

desembocadura do Rio Camaquã e do Canal São Gonçalo (FIG. 6). 

Neste trabalho, será dada ênfase os setores III e IV, local izados na parte 

central da laguna. Bemvenuti & Netto (1998) coletaram 12 espécies no 

setor III, demonstrando maior abundância aos setores do norte, durante a 

primavera e o inverno. O substrato areno-lodoso mostrou maior diversidade 

funcional de macrobentos e aumento da abundância macrofaunal, 

especialmente de comedores de depósito H.davisi , H. parchapei, e o 

suspensívoro E. mactroides. Já no setor IV (FIG. 6), foi encontrado um 

total de 14 espécies. Os setores III e IV são dist intos, devido à composição 

e abundância das espécies. No setor III H. davisi foi à espécie comedora de 

depósito dominante e, provavelmente devido à sal inidade, foi substituída 

pela H. parchapei no setor IV. 

Nesta região, ocorreram como dominantes entre os macroinvertebrados:  

Eredona mactroides, Heleobia parchapei e Balanus improvisus (Bemvenutt i ,  

1994), sendo o primeiro merecedor de destaque: 

Eredona mactroides 
Nome Comum: Baquiqui 

Este bivalve pelecípode é considerado uma espécie eurihal ina, sendo 

comumente encontrado em águas salobras e doces e de estuários, 

desembocaduras de r ios, lagoas e baías, uti l izando como hábitat os fundos 

arenosos e areno-lamosos destes ambientes mixohal inos (Costa 1971, 

apud;  Geraldi 2002). 

Na Lagoa dos Patos, esta espécie mostra ampla distr ibuição espacial, ao 

ocorrer em todo o corpo lagunar, com exceção da região do Guaíba 

(Bemvenuti 1994 e Bemvenuti & Neto 1998), e encontra-se restr ita à zona 

de infral i toral (Bemvenuti et al 1978, Capitol i  et al 1978 e Bemvenuti & 

Neto 1998 ). 

O assentamento, recrutamento e desenvolvimento de novas populações de 

bivalves suspensívoros ocorrem preferencialmente em ambientes de água 
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rasa com fundos de sedimentos arenosos, nos quais a hidrodinâmica é 

reduzida e a estabi l idade do substrato é maior (Geraldi 2002).  

As populações local izadas na parte norte do estuário são as responsáveis 

pela manutenção das populações estabelecidas na parte inferior (sul), fato 

observado por Geraldi (2002). Outros aspectos da ecologia de Eredona 

mactroides encontram-se em Bemvenuti et al (1978), que constataram suas 

maiores extensões na parte norte do estuário, onde se encontram todas as 

classes de tamanho e abundância de indivíduos adultos, e na área sul 

registraram apenas exemplares juvenis.  

Na parte norte da região estuarina e corpo central da laguna, local izam-se 

os estoques reprodutivos de Eredona mactroides (Bemvenuti & Netto 1998). 

Larvas provenientes destes estoques acompanham as vazantes em direção 

sul no período primavera-verão, originando os recrutamentos encontrados 

em enseadas protegidas na parte sul do estuário. Na parte norte da Lagoa, 

estão representadas todas as classes de tamanho do pelecípode, e 

exemplares de E.mactroides com até 30 mm, atingem a maior biomassa 

individual entre os invertebrados da infauna no infral itoral (Benvenuti et al 

1978).  

O período de reprodução da espécie encontra-se restr ito ao f inal da 

primavera e início do verão, podendo haver um outro pico reprodutivo no 

outono, sob determinadas condições ambientais. 

Os juvenis de E. mactroides, com o máximo de recrutamento no verão, 

representam um item importante na dieta de peixes e crustáceos 

decápodos, que uti l izam as enseadas estuarinas como locais de criação 

nessa época do ano (Capítol i  et al 1978).   

Farfantepenaeus paulensis  
Nome popular - camarão rosa  

Este é o decápodo de maior importância econômica na Lagoa dos Patos, 

distr ibui-se do sul da Bahia até o nordeste da Argentina. Na Lagoa dos 

Patos somente juvenis e adultos são encontrados 

(D’Incao,1978;1983;1995).  

No estuário da Lagoa dos Patos, a espécie distr ibui-se geralmente, entre a 

barra de Rio Grande e uma l inha imaginária que l iga a Ponta da Feitoria a 

Ponta dos Lençóis;, no entanto, muitas vezes ocorrem mais para o norte, 
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até a Ponta de Bojuru. Os juvenis e pré-adultos concentram-se no interior 

dos sacos, principais áreas de criação da espécie. Ocorrem no estuário 

durante todo o ano, com abundâncias maiores entre dezembro e maio 

(D’Incao, 1991). 

O ciclo de vida desta espécie é o mesmo apresentado pela grande maioria 

do grupo dos peneídeos. A reprodução ocorre em mar aberto durante todo 

o ano, com maior intensidade no f inal do inverno e início da primavera, as 

larvas planctônicas resultantes da desova penetram no estuário e adquirem 

hábito bentônico – demersal, tornando-se juveni l . A penetração do pós-

larva de F. paulensis ocorre entre os meses de setembro-outubro e 

dezembro, e o desenvolvimento da espécie acontece nas enseadas 

protegidas de águas rasas Após permanecerem 3 a 4 meses crescendo na 

região estuarina, migram para o oceano, onde se tornam adultos e  

reproduzem-se (Neiva, 1996). Os adultos e juvenis do camarão-rosa vivem 

em áreas separadas; os juvenis nos estuários e baías e os adultos em mar 

aberto. 

GÊNERO PALAEMONETES – crustáceos decápodos que em geral parecem 

estar em transição do ambiente marinho para ambiente de água doce 

(Melo, 1998). A famíl ia Palaemonidae possui doze gêneros, entre eles: 

Palaemonetes argentinus  
É um camarão gamarídeo, de pequeno porte, que habita fundos vegetados 

de regiões estuarinas e de água doces, sendo adaptado à grande variação 

de sal inidade e sendo amplamente distr ibuído na região sul do Brasi l  (Melo, 

1998).   

Callinectes sapidus 
Nome popular - sir i-azul 

No estuário da Lagoa dos Patos, o acasalamento ocorre entre os meses de 

setembro e novembro (Topin, 1988). Nesta época, os machos deixam as 

águas mais doces da lagoa e se dir igem para a região do estuário, em 

busca das fêmeas. A cópula ocorre em águas rasas. 

O ciclo do sir i-azul representa também duas fases, uma oceânica (larvas e 

fêmeas ovígeras) e outra estuarial (juvenis e adultos de ambos sexo). Após 

a cópula, as fêmeas ovígeras migram para o oceano, para desovar. Em Rio 

Grande, este fato ocorre na barra da Lagoa dos Patos, em águas rasas. Os 



 59

machos permanecem no interior do estuário. Após a desova, as fêmeas 

retornam ao estuário. Dos ovos, eclodem larvas planctônicas, que se 

transformam em megalopas e penetram no estuário; após cerca de um ano 

de crescimento, os juvenis alcançam o tamanho de adulto. Os juvenis 

desenvolvem-se em locais rasos e protegidos, principalmente em áreas com 

vegetação aquática submersa, entre f inal de primavera e início de outono, 

migrando para locais de maior profundidade com a diminuição da 

temperatura (Topin, 1988). 

7.3. PEIXES 

7.3.1. Ictioplâncton 

Os estudos referentes ao ict ioplâncton da parte central da Lagoa dos Patos 

são escassos, portanto as informações uti l izadas neste trabalho, 

correspondem à região estuarina, onde a proximidade com a água salgada 

é maior. 

A ict iofauna estuarina pode ser caracterizada como sendo dominado por 

densas populações de poucas espécies. A temperatura, ao invés da 

sal inidade, parece controlar a distr ibuição sazonal da desova e do 

ict ioplâncton no estuário. Em geral, a maior abundância de ovos e larvas 

ocorre durante o verão. Ovos na primavera (18%) e verão (80%), enquanto 

no outono e inverno a abundância e diversidade de ovos é baixa. As larvas 

seguem o mesmo padrão de distr ibuição que os ovos, a maior diversidade e 

abundância no verão e menor abundância de larvas no outono. (Sinque e 

Muelbert 1998). 

7.3.2. Ictiofauna 

Os estudos técnicos científ icos com os peixes que habitam a Lagoa dos 

Patos f icam restr itos, em sua maioria, à porção estuarina e a região do 

Guaíba, retratando especialmente a ict iofauna de fundo. As associações de 

peixes de zonas rasas (praias lagunares) foram descritas por Rasseira 

(2002) e incorporados no banco de dados deste trabalho(tab. 6.A e 6.B). 

De acordo este autor a lagoa pode-se dividir a lagoa dos Patos em cinco 

zonas de similaridade ict iofaunística, zona marinha, zona estuarina (Setor 

V), alto estuário (Setor IV), pré-l ímnica (setor III) e l ímnica (Setor I e II) 

(FIG. 6). Esta divisão descreve um gradiente dinâmico, que vai desde o mar 



 60

até a zona l ímnica, onde existe uma mudança gradual de espécies marinhas 

para água doce, passando por estuarino-dependentes e residentes.Ocorre 

uma redução drástica das abundâncias das espécies ao penetrar no alto 

estuário, e um crescimento relat ivo dos indivíduos, desde o mar até a 

região prél ímnica.  

A partir da ponta Rasa, até aproximadamente o farol de Bojurú se encontra 

a região denominada de alto estuário (Setor IV), que se estende por mais 

de 70 km. Esta região pode sofrer a inf luência de sal inidade 

esporadicamente, e apresenta baixa CPUE. Nesta região, foram registradas 

cerca de 29 espécies, sendo que as espécies marinhas praticamente 

desaparecem e as espécies de água doce começam a ser importantes. Na 

região pré-l ímnica (Setor III), que sofre pouca inf luência marinha, foram 

registradas 26 espécies, com baixa CPUE, mas um maior número de 

grandes indivíduos em relação às outras regiões da laguna, ocorre também 

uma maior diversidade, (Rasseira, 2002).  

As zonas pré-l ímnica e alto estuário caracterizam-se por um menor número 

de indivíduos capturados e um menor número de espécies, quando 

comparada às regiões estuarina e marinha. 

7.3.2.1. Descrição das espécies capturadas por Rasseira, 2002: 

7.3.2.1.1 Espécies estuarino-dependentes: 

Ocorrem todos os anos, e sua entrada no estuário é imprescindível para se 

reproduzirem. Apresentam ampla distr ibuição e estão presentes ao longo de 

uma grande variação de sal inidade. Sete espécies estuarino dependentes 

foram capturadas no alto estuário, sendo que Mugil platanus, 

Licengraulis grossidens e Micropogonias furnieri foram as mais 

importantes.  

FAMÍLIA MUGILIDAE: O padrão de ocorrência das espécies é consistente 

com seu ciclo de vida, envolvendo desova no oceano e movimentos para 

águas costeiras (águas rasas do estuário), menos sal inas, em busca de 

ambientes calmos e abrigados, r icos em al imentos (Vieira, 1985) 
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Mugil platanus   
Nome comum: Tainha 

É a única espécie encontrada deste a região marinha até a região pré-

l ímnica, além de ter sido capturada na região l ímnica por Lucena, et al 

(1994). Ocorre no alto-estuário o ano todo, principalmente no outono. Há 

baixa ocorrência de juvenis, possivelmente o mesmo caso descrito para H. 

malabaricus . Esta tainha recruta no inverno, de julho a agosto, quando 

ocorre a intensa entrada de tainhas no estuário. As que entram, crescem 

no estuário, provavelmente por um ano e logo após, estão aptas para 

reproduzir. Durante abri l  e maio, as tainhas migram para o norte do Rio 

Grande do Sul, onde ocorre a reprodução no oceano. Depois da desova, os 

adultos começam a retornar (outubro/novembro) para os estuários, onde se 

al imentam. Os juvenis nascem nos oceanos. Na primeira fase do ciclo de 

vida é obrigatória a entrada no estuário, para se al imentarem de 

microalgas que se depositam no fundo. A tainha f i lhote que entra no 

estuário nada pela lagoa toda, porém a que retorna em outubro/novembro 

f ica no alto-estuário e meio-estuário e representam os indivíduos adultos. 

No estuário, os indivíduos de grande porte são freqüentes o ano todo, e a 

intensa pesca artesanal ocorre entre abri l  e junho (Vieira e Scalabrin 

1991). 

Mugil curema 
Freqüente e abundante na região estuarina e ocorre também na região do 

alto estuário. Espécie de água tropical presente durante o verão e outono, 

como larvas e juvenis. 

Mugil gaimardianus  
Foi encontrada principalmente na zona marinha, esporadicamente na zona 

pré-l ímnica. Espécie de água tropical, presente durante o verão e outono 

como larvas e juvenis. 

FAMÍLIA SCIANIDAE 

Micropogonias furnieri  
Nome comum: Corvina, cascote.  

Ampla distr ibuição desde a zona marinha até a zona l ímnica, presente 

durante todo o ano, com exceção do inverno. Atualmente é uma das 

espécies de valor comercial mais importante, e maior biomassa no estuário, 
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principalmente na primavera. No outono, maior CPUE no estuário e alguns 

indivíduos maiores foram capturados nas zonas pré-l ímnica e alto-estuário. 

No inverno menor tamanho e, no verão, os maiores no alto estuário. Baixa 

ocorrência de juvenis devido ao mesmo fator descrito para H. 

malabaricus. 

A área de desova da corvina está local izada em frente a Rio Grande (no 

oceano). Não é uma espécie estuarino dependente. Existem dois grupos de 

corvina que penetram no estuário, sendo que uma permanece por mais 

tempo e outra que penetra após a desova no oceano. Desde a primavera 

até o f inal do verão os ovos e larvas de corvina ingressam no estuário 

associados à intrusões de águas salgadas. As larvas e juvenis ocupam toda 

a coluna d’água, os juvenis progressivamente recrutam as margens (<2m), 

os adultos retornam para as regiões de maior profundidade. 

Lycengraulis grossidens 
Nome comum: Manjuba 

Ampla distr ibuição, presente desde a região marinha até a zona l ímnica. 

Foram capturados indivíduos de ampla variação de tamanho; esteve 

freqüente e abundante durante o ano todo, especialmente na zona pré-

l ímnica. No outono, ocorreram os maiores valores de abundância na região 

pré-l ímnica e, no alto estuário, foram capturados os maiores indivíduos. A 

espécie apresenta recrutamento no verão, com maior número de indivíduos 

de pequeno porte ao longo de toda a laguna, podendo haver deslocamento 

para o norte da laguna com o tempo, para o crescimento. 

Brevoortia pectinata  
Clupeídeo existente no mar e estuário, os do alto estuário apresentavam 

tamanhos maiores, isto é adultos. 

7.3.2.1.2. Espécies estuarino residentes: 

Desovantes marinhos encontrados em grande número no estuário. As 

espécies estuarinos dependentes, da mesma forma que as anteriores, 

apresentam ampla distr ibuição, tanto em termos de local como de variação 

de sal inidade. Contudo, as maiores ocorrências estão no estuário e alto 

estuário (com a presença de sal inidade), especialmente A. brasiliensis e 

J. Multidentata; contudo P.platana pode ser freqüente, aparentemente 



 63

esta últ ima prefere sal inidades menores. Estas espécies foram encontradas 

durante todo o ano, com maiores capturas no outono. 

Atherinella brasiliensis  
Nome comum: Peixe-rei 

Freqüente e abundante no estuário e no alto estuário. Crescimento do 

outono até a primavera e recrutamento no verão. 

Odontesthes argentinensis  
Provavelmente só ocorre até o Laranjal. No inverno, na zona do alto 

estuário os indivíduos são maiores que na região estuarina, mas a zona 

marinha apresenta os maiores indivíduos. No verão há um aumento de 

classes de tamanho em direção ao norte da laguna havendo indivíduos de 

maior tamanho no alto-estuário. 

Jenynsia mult identata  

Nomem comum: Barrigudinho  

Freqüente e abundante no alto-estuário no outono e verão.  

FAMÍLIA Clupeidade 

Platanichtys platana  

Nome comum: Sardinha  

Freqüente na região pré-l ímnica no verão e primavera, maior densidade no 

Alto Estuário  durante o verão, com indivíduos de menor tamanho, 

enquanto encontra-se na zona pré-l ímnica os de maior porte. 

Gobinellus shufeldti 
Espécies classif icadas como de água doce: 

Habitantes do ambiente l ímnico e f luvial, raramente ocorrendo no estuário. 

De um modo geral as espécies de água doce preferem baixas sal inidades, 

O. jenynsii chegou a ser capturada no alto estuário.  

As espécies apresentaram maiores capturas durante o verão na zona pré-

l ímnica; no alto-estuário também durante o verão, enquanto que no 

estuário, durante a primavera. 

FAMÍLIA CHARACIDAE 

Oligosarcus jenynsii  
Nome comum: peixe cachorro, tambicu, branca 
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Freqüente no estuário, mas em sal inidade abaixo de 5, principalmente na 

primavera (menores tamanhos). É possível que, durante a época de entrada 

de água salgada, esta espécie se reproduza na Lagoa das Custódias. 

Oligosarcus robustus 

Hyphessobrycon anisitsi  

Cheirodon interruptus 
FAMÍLIA CURIMATIDAE 

Cyphocharax voga  
Nome comum: Biru 

Encontrado no verão 

Hoplias malabaricus  
Nome comum: Traíra 

Foram capturados principalmente adultos, possivelmente, devido ao t ipo de 

local amostrado (aberto e com fundo arenoso) não ser preferido para o 

desenvolvimento dos juvenis (Lucena et al.,1994), é provavél que os 

juvenis destas espécies uti l izem outros locais como zona de criação, como 

arroios e corpos de água adjacentes à região lagunar.  

Odontesthes mirinensis  
Nome comum: Peixe-rei 

Distr ibuição restr ita ao alto estuário (freqüente no inverno e verão) e na 

zona pré-l ímnica (freqüente e abundante no outono e inverno). É possível 

que os adultos se encontrem em zonas mais profundas da laguna, e os 

juvenis na zona rasa para refúgio. 

Astyanax bimaculatus  
Nome comum: Lambari-de-rabo-amarelo 

Presente na região pré l imnica, e na zona estuarina, com variados 

comprimentos de tamanhos, e ocorre durante todo o ano com exceção do 

inverno. 

Astyanax fasciatus  
Nome comum: Lambari-de-rabo-vermelho  

Abundante e/ou freqüente, especialmente na zona pré-l ímnica (menores na 

primavera e verão) ao longo de todo o ano, aumentando sua importância 

no alto estuário, durante a primavera e verão. Esta espécie, assim como a 



 65

anterior, caracteriza-se por habitar praias de maior granulometria, 

local izados mais ao norte da laguna, e de menor sal inidade. Segundo 

Bertaco et al.( 1998), estas espécies ocorreram em áreas de extensões 

quase contínuas de praias arenosas, com pouca vegetação e interrompidas 

por af loramentos rochosos ou estande de juncos.   

De acordo com Bemvenuti & Netto (1998), existe uma diminuição do número 

de indivíduos e de espécies de invertebrados bentônicos, desde a região 

marinha até a l ímnica da Lagoa dos Patos.  

Os exemplares jovens de A. fasciatux parecem uti l izar hábitats com 

conformação de baía e fundo constituído, principalmente por lodo e restos 

vegetais, profundidade superior a 1m e margens cobertas por vegetação 

aquática. Já os adultos preferem áreas com margens em forma de praias 

abertas, intercaladas por manchas de juncos e fundo arenoso, com 

decl ividade gradual desde a margem (Bertaco et al.(1998).  

FAMÍLIA PIMELODIDAE 

Parapimelodus nigribarbis  
Nome comum: Mandi  

Apresenta maior densidade na zona pré-l ímnica (primavera e verão com 

maiores tamanhos), mas também ocorre na zona estuarina (menores no 

outono e inverno).  

Pimelodus maculatus  
Nome comum: Pintado  

Freqüente e abundante na ZPL, principalmente no outono, porém foi 

capturado durante primavera e verão pelos cruzeiros real izados na década 

de 80, pelo projeto Lagoa dos Patos. 

Astyanax albumus  
Concentrando-se na zona pré-l ímnica da laguna, maioria dos indivíduos 

eram adultos, ocorrendo o mesmo padrão de distr ibuição que H. 

malabaricus . 

Pimelodella laticeps australis  
Nome comum: Mandi 

Presente no verão e outono. 

Rhamdia sapo 
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Nome comum: Jundiá  

Pouco, apenas no verão 

FAMÍLIA CLUPEIDAE 

Ramnogaster arcuata  
Nome comum: Sardinha 

Presente no inverno na zona pré-l ímnica, são pouco abundantes. 

FAMÍLIA ENGRAULIDAE 

Lyncegraulis simulator   
Nome comum: Sardinha, manjuba  

Presente na primavera, verão e inverno, são pouco abundantes na zona pré-

l ímnica. 

FAMÍLIA ARIIDAE 

Genidens genidens  
Nome Comum: Bagre-urutu, bagre 

Presente no verão, outono, inverno; pouco abundantes na zona pré-l ímnica. 

Netuma barba  
Nome comum: bagre 

Presente no outono, inverno; pouco abundantes na zona pré-l ímnica. 

FAMÍLIA LORICARIIDAE 

Hypostomus commersoni  
Nome comum: cascudo 

Pouco, apenas no inverno. 

Loricariichthya anus  
Nome comum: cascudo-viola 

Presentes na primavera, verão e outono, em média quantidade. 

Rineloricaria atrigilata  
Nome comum: Cascudo-viola 

Pouco; durante a primavera, verão e outono. 
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FAMÍLIA CICHLIDAE 

Geophagus brasiliensis  
Nome comum: Cará, acará  

Poucos, somente no verão 

FAMÍLIA GOBIIDAE   

Gobionellus shufeldti  
Poucos, na primavera e verão. 

Gobionellus amaragdua  
Presentes em média quantidade no verão. 

FAMÍLIA SOLEIDAE 

Achirus garmani 
Nome comum: l inguado-l ixa 

Muitos, durante todo o ano, principalmente na primavera e verão. 

7.4. ANFIBIOFAUNA  

A Classe Amphibia está representada na atual idade, por três ordens 

viventes, Anuras , Urodelos  e Apoda. Na região sul do Brasi l ,  a maioria dos 

representantes da classe Amphibia encontrados pertencem à ordem Anura. 

A reprodução das espécies de anuros ocorre no período quente e úmido do 

ano, o que inf luencia de maneira signif icativa à distribuição das espécies 

(Pombal, 1997, apud, Loebmann 2000). 

O banco de dados (tabela 7) com as espécies existentes na área de estudo 

está baseado nas publ icações de Loebmann, D (2000)e registros pessoais 

deste mesmo autor. Entre as espécies descritas para a Restinga da Lagoa 

dos Patos estão: 

Gênero Leptodactylus (Fitzinger, 1826). 

O período reprodutivo está concentrado nos meses quentes e úmidos do ano 

de setembro a março. 

Leptodactylus graci l is (Duméri l  e Bibron, 1841). 

Nome comum: Rã–saltadora.  
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Encontrados em zonas alagadas e pastizais úmidos, com vegetação, zonas 

serranas. São ativas durante dias úmidos ou com chuvas, constroem covas 

subterrâneas, onde fazem ninhos de espumas e põem seus ovos. 

Reproduzem-se em dezembro (Olmos e Achaval, 1997).  

**Leptodactylus ocel latus  (Linaueus, 1758) 
Nome comum: Rã – Manteiga, Rã- comum. 

Encontradas em pântanos e arroios, principalmente em pastagens úmidos; 

f icam embaixo de pedras, troncos e chapas durante os meses mais fr ios.  A 

reprodução ocorre de setembro a fevereiro: fazem ninho na água, em 

profundidade de 5 a 10 cm, próximo à borda; as fêmeas expulsam e 

secretam uma substância albuminosa, que forma um ninho flutuante, 

ancorado na vegetação emergente. Os gir inos são encontrados de dezembro 

a março (Olmos e Achaval, 1997). 

*Leptodactylus lat inasus  (Jiménez de la Espada, 1875). 
Nome comum: Rã–Piadora. 

Esconde-se embaixo de troncos caídos ou em covas; vivem perto da água. A 

reprodução ocorre de setembro a março, dentro das covas (Olmos e 

Achaval, 1997). 

Gênero Physalaemus (Fitzinger, 1826). 

**Physalaemus graci l is (Boulenger , 1883). 
Nome comum: Ranzinha–Gato. 

Reproduzem-se em fevereiro, ou quando a chuva é abundante, fazem ninhos 

de espumas flutuantes, em lugares de água permanentes, entre a 

vegetação, ( Olmos e Achaval, 1997). 

Physalaemus hensei i  (Petres,  1872). 
Nome comum: Ranzinha de Hensel. 

Habitam pradarias inundadas ou banhados (Olmos e Achaval, 1997). 

Reproduzem-se de novembro a março e no inverno; em lagoas 

semipermanentes com vegetação. 

Physalaemus cuvieri  (Fitzinger, 1826). 
Reproduzem-se de setembro a março, 

Gênero Odontophrynus (Reinhardt e Lütken, 1862). 
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**Odontophrynus americanus  (Duméril e Bibron, 1841). 
Nome comum: Sapo-Chico, Sapo-cavador. 

Vivem em pastagens, lagoas temporárias e semipermanentes, com 

vegetação (Olmos e Achaval, 1997). São cavadores; tem grande capacidade 

de rehidratação, durante o verão. Permanecem enterrados à 

aproximadamente 10 cm, em covas feitas por eles; quando chove, 

abandonam as covas para a reprodução. Seus ovos são postos 

aleatoriamente, em fundo barroso (Olmos e Achaval,1997; Gal lardo,1987). 

Gênero Ceratophrys (Wield-Neuwied, 1824). 

Ceratophrys ornata  (Bell, 1843). 
Nome comum: Escuerzo, Sapo-Untanha. 

Passa a maior parte da sua vida enterrado em solos arenosos até 30 cm de 

profundidade; sofrem explosões populacionais e logo desapareçem por 

vários anos; quando estão em atividade, uti l izam charcos estacionais com 

vegetação. Aparecem logo após grandes chuvas. A reprodução ocorre de 

outubro a fevereiro; os ovos são postos no fundo de lagoas (Olmos e 

Achaval, 1997). Esta espécie está classif icada como vulnerável (MMA-

IBAMA,2003) 

Gênero Pseudopaludicola (Miranda Ribeiro, 1926) 

*Pseudopaludicola falcipes  (Hhensel, 1867). 
Nome comum: Macaquinho 

Habitam pastos úmidos, perto de arroios e campos inundados, charcos 

semipermanentes, com vegetação. A reprodução ocorre de setembro a 

fevereiro, os ovos são postos no fundo e aderidos à vegetação submersa 

(Olmos e Achaval, 1997). 

Gênero Hyla (Laurenti,1768). 

Hyla minuta  (Peters, 1872). 
Nome comum: Perereca-raiada. 

Possuem comportamento arborícola, se reproduzem em águas pouco 

profundas, de lagos ou arroios. Põem ovos em grupos, sobre plantas 

submersas. Habitam árvores nativas, charcos permanentes e 

semipermanentes, lagoas e zonas serranas. (Olmos e Acahval, 1997). 

*Hyla pulchel la pulchel la  (Duméril e Bibron, 1841). 
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Nome comum: Perereca-trepadora. 

São encontradas em lagoas temporárias ou semipermanentes, em ambientes 

de juncos, gravatas e Stipa sp.. Segundo Olmos e Achaval (1997), se 

reproduzem durante todo o ano. Os ovos f icam submersos e aderidos em 

plantas aquáticas.  

*Hyla sanborni  (Schimidt, 1944). 
Nome comum: Perereca – Anã de Sanborn. 

Vivem em matas de Eryngium sp, Juncus sp ou Cyperus sp em banhados e 

charcos semipermanentes. A reprodução acontece de dezembro a fevereiro, 

a postura é real izada em charcos permanentes ou temporários e os ovos se 

aderem à vegetação submersa (Olmos e Achaval, 1987). 

*Scinax fuscovaria  (Lutz, 1925). 
Nome comum: Perereca de pintas claras. 

Vivem em arbustos, pradarias com solos superfic iais ou minas, se refugiam 

embaixo de pedras, cascas e troncos de árvores. Reproduz-se de setembro 

a fevereiro (Olmos e Achaval, 1997). 

**Scinax squal irostr is  (Lutz, 1925). 
Nome comum: Perereca de focinho. 

Vivem dentro de caraguatás, bordas de lagoas, charcos e banhados. A 

reprodução ocorre de setembro a abri l; põem seus ovos aderidos a 

vegetação, no fundo de charcos. (Olmos e Achaval, 1997). 

Gênero Bufo (Laurenti,1768) 

*Bufo arenarum arenarum  (Hensel, 1867). 
Nome comum: Sapo-das-Dunas, Sapo-Grande. 

É encontrado em zonas úmidas costeiras, arenosas; no inverno se escondem 

(Gal lardo,1987; apud, Loebmann 2000). O ciclo sexual é potencialmente 

contínuo, o canto é executado desde agosto até abri l ,  em lagoas e lagos,.  

*Bufo dorbignyi(Duméril e Bibron, 1841). 
Nome comum: Sapinho de Jardim de Orbigny. 

Local izado em covas estreitas em zonas brandas e úmidas; alagadas e 

pastizais. 

Gênero Pseudis (Wagler, 1830). 
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São bons nadadores; dedos do pé com membranas interdigitais. 

**Pseudis minutus  (Güinter, 1859). 
Nome comum: Rã-f lutuante 

São encontrados em lagoas temporárias ou permanentes, com vegetação. Os 

machos cantam na água escassa ou de grande profundidade, na borda ou 

sobre a vegetação. A reprodução acontece de julho a abri l ,  em três 

períodos, com picos. Põem os ovos presos na vegetação (Olmos e 

Achaval,1997). 

Segundo Loebmann, 2000 certas espécies* foram capturadas somente 

durante a sua época reprodutiva, descrita por e Olmos e Achaval (1997), o 

que sugere que estas não aparecem no ambiente para real izar outras 

atividades, permanecendo escondidas. **Outras espécies foram coletadas 

dentro e fora de seu período reprodutivo, o que sugere que estas aparecem 

no ambiente desde que as condições sejam favoráveis. 

7.5. RÉPTEIS  

Os répteis têm temperatura corpórea semelhante a do ambiente, osci lando 

com a mesma; são ectotérmicos e necessitam termorreugulação. Quando 

esfr ia muito, eles têm de se abrigar e se o fr io permanece, entram em sono 

hibernal. Nas regiões de cl ima temperado, como o extremo sul do Brasi l , 

diversas espécies dormem no inverno, mas quando a temperatura sobe 

(pois o cl ima nesta região é irregular), algumas espécies voltam ativar-se. 

O l i toral do Rio Grande do Sul é atingido por ventos oceânicos e a 

temperatura tende a ser amena, exceto no r igor do inverno, quando as 

águas e os ventos esfr iam.  

A cópula geralmente ocorre na primavera e a fêmea tem, geralmente, um 

depósito de espermatozóides, para fazer a fecundação. 

Os répteis da subordem Escamados possuem pele grossa, que os isola da 

temperatura externa, porém se escondem do fr io intenso em tocas ou se 

enterram no lodo do fundo dos banhados (tartarugas de água doce). O 

banco de dados contemplando este grupo pode ser visual izado no SIG 

(tab.8) 
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CLASSE REPTILIA Laurenti, 1768  

Ordem TESTUDINES Linnaeus, 1758 

Famíl ia Emdidae Rafinesque, 1815 tartarugas de água doce 

Trachemys dorbignyi (Duméril & Bibron, 1835) 
Nome comum: Tigre d’água  

É abundante nas águas, tanto de r ios e lagoas quanto de açudes e 

banhados, vivendo em populações de centenas de indivíduos.  

Famíl ia Cheloni idae Oppel, 1811 

Famíl ia Chel idae Gray, 1825 cágados verdadeiros  

Estes répteis se reproduzem por ovos chocados no meio ambiente, isto é, 

enterrados na areia ou na terra, sofrendo a ação da luz solar 

indiretamente. 

Acanthocelys spixii (Duméril & Bibron, 1835)  
Nome comum: Cágado – preto 

Alguns pescadores a chamam de tartaruga-bunda. Animal t ímido, de hábito 

noturno; vive em pequenas populações ao longo do l i toral sul do Brasi l .  

Phrynops hilarii (Duméril & Bibron, 1835) 
Nome comum: Cágados de barbi lhão. 

Esta é a espécie mais comum, faz parceria com o t igre d’água, quase 

sempre ocorrendo e tomando sol juntas, empilhando-se umas sobre as 

outras, em troncos de árvores tombados nas margens de r ios. Apenas o 

t igre d´água vive também em lagos e arroios, enquanto o cágado cinzento 

só vive em águas maiores em movimento, como os r ios (águas lót icas). 

Hydromedusa tectifera (Cope,1869) 
Nome comum: Cágado de pescoço espinhudo 

Abundante em banhados. Põem poucos ovos, no inverno se enterram no 

fundo lodoso até a primavera. 

Ordem SQUAMATA Merrem, 1820 

Famíl ia Tropiduridae Bel l ,  1837 

Liolaemus occipitalis (Boulenger, 1885) 
Nome comum: Lagartixa-da-areia 
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Pequena e reforçada lagart ixa de cor muito clara, confundindo-se com a 

areia fina do l i toral. São abundantes nas areias do l i toral. Costumam 

enterrar-se na areia, ou viver nas galerias de tuco-tuco (gênero Ctenomys). 

Conforme o fr io for mais intenso tendem a enterrar-se o máximo possível. 

Categoria vulnerável (MMA-IBAMA, 2003).  

Famíl ia Tei idae Gray, 1827 

Tupinanbis merinae (Duméril & Bibron, 1839) 
Nome comum: Teiú ou  lagarto de papo-amarelo. 

É um dos maiores sáurios das Américas. Ocorre dentro das matas, saindo 

para forragear; consta que seja bom nadador (Lema, 1972). 

Famíl ia Anguidae Gray, 1825: Cobras com pés 

Estes sáurios são muito alongados e confundidos com serpentes. 

Ophiodes striatus (Spix, 1824) 
Nome popular: Cobra-de-vidro  

Famíl ia Amphisbaenidae Gray, 1825 ou cobra das duas cabeças 

São encontradas em galerias de raízes mortas, sob troncos e rochas, 

esterqueiras e terra fofa de mato. Vivem em galerias dentro dos solos.  

Amphisbaena dawinii (Duméril & Bibron, 1839) 
Nome popular: Cobra-de-duas-cabeças 

Famíl la Colubridae Oppel, 1811  

Heliops infrataeniatus Jan, 1865 
Nome popular: Cobra dágua 

São abundantes em águas lênticas e lót icas.  

O gênero Liophis é um dos mais r icos em espécies do continente sul-

americano. São todas de áreas abertas, preferindo os campos ricos de 

água, onde encontram al imentação (geralmente anuros e peixes), sendo 

algumas espécies consideradas subaquáticas, ou seja, vivem bastante 

tempo juntos e/ou dentro da água.   

Liophis miliaris (Linnaeus, 1758) 
Nome popular: Cobra - l isa 

Liophis poecilogyrus (Wied, 1825) 
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Nome popular: Cobra - verde  

Lystrophis dorbignyi (Duméril Bribon & Duméril 1854)   
Nome popular: Jararaquinha-da-praia, bicuda, nariguda bonariense 

Philodryas olfersii (Lichterstein, 1823) 
Nome popular: Cobra-verde, cobra cipós verde 

Espécie arbórea. 

Philodryas patagoniensis (Girard, 1857) Hoge,1964 
Nome popular: Parelheira, Papa-pinto. 

Ela pode subir em arbustos baixos para termorregular.  

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860) 
Nome popular: Cobra-da-arena 

Ás vezes, entram na água para pescar, e vivem no seco também, onde 

procuram pererecas, anuros no chão de matas. Freqüentemente encontrada 

nas proximidades da água (Lema e Di-Bernardo, 1989b). 

Famíl ia Viperidae Bonaparte, 1831 

Bothrops alternatus Duméril Bibron & Duméril, 1854 
Nome popular: Cruzeira, Urutu 

Espécie de campo, que invade o mato para forragear. Os nomes gaúchos de 

“rabos de mulita” e “jararaca de agosto” são referentes, respectivamente, a 

fêmeas grávidas (chegam a parir 40 f i lhotes), e ao abandono do sono 

hibernal, sendo a víbora que mais bem suporta o fr io. 

Ordem CROCODYLIA Gmelin in Linnaeus, 1789 

Famíl ia Al l igatoridae Cuvier, 1807  

Caiman latirostris (Daudin, 1801) Boulenger, 1889 
Nome comum: Jacaré-de-papo-amarelo 

É o jacaré comum que ocorre no Brasi l  oriental, desde o nordeste até o 

nosso Estado e o Uruguai. Foi indicado para o Red Data Book, promovendo 

sua proteção, sendo que a legislação atual do país proíbe sua caça. 
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7.6. AVIFAUNA 

A avifauna da restinga da Lagoa dos Patos é considerada de alta diversidade 

e importância ecológica uma vez que várias espécies migratórias uti l izam 

esta área para repouso e nidif icação.  

Existe uma estreita relação entre a lagoa dos Patos e as áreas de banhados 

de suas margens, portanto é imprescindível considerar estes habitas 

principalmente quando trata-se de aves.  

De acordo com Eduardo Borssato (comunicação pessoal, 2002), existe uma 

sazonal idade no comportamento das aves. No inverno, as aves migratórias 

se concentram na lagoa para repouso, principalmente nos banhados. A 

primavera é época de repouso, al imentação, nidif icação e, no verão, as 

aves do l i toral podem entrar no corpo hídrico lagunar. 

O banco de dados das espécies (tabela 9. A. e 9. B) que ocorrem na região, 

baseia-se em relatos da população local, ocorrências durante as saídas de 

campos e publ icações. A terminologia empregada neste trabalho esta de 

acordo com Wil l ian Belton, 1984. Entre os termos destacam-se: 

Residente: uma espécie que nidif ica no Estado e que tem pelo menos uma 

parte de sua população no Estado, normalmente durante o ano todo. As 

aves residentes foram consideradas presentes o ano todo. 

Residente de verão: uma espécie que nidif ica no Estado durante a estação 

normal de nidif icação (primavera e verão), mas que normalmente não é 

encontrada nos meses de inverno.  

Visitante: uma espécie que é encontrada no Estado regularmente em 

determinada parte do ano, mas que não nidif ica aqui. 

Descrição das espécies: 

ORDEM STRUTHIOFORMES 

FAMÍLIA RHEIDAE 

Rhea americana  
Nome comum: Ema 

Residente anual, conservação; quase ameaçado. 

ORDEM TINAMIFORMES 

Habitam preferencialmente campos secos e banhados.  
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FAMÍLIA TINAMIDAE 

Nothura maculosa  
Nome comum: perdiz ou codorna  

Residente anual 

ORDEM PODICIPEDIFORMES 

Habitam preferencialmente banhados. 

FAMÍLIA PODICEPEDIDAE 

Rollandia (Podiceps) rolland  
Nome comum: Mergulhão-de orelhas-brancas 

Residente anual, presente no l i toral durante todo o ano e no interior no 

verão. 

Podiceps major  
Nome comum: Mergulhão-grande 

Residente anual, comum ao longo de todo o l i toral. 

Podilymbus podiceps  
Nome comum: Mergulhão  

Residente anual, abundante de açudes, banhados e lagos. 

ORDEM PELECANIFORMES 

Habitam preferencialmente banhados. 

FAMÍLIA FREGATIDAE 

Fregata magnificens  
Nome comum: Tesourão 

Visitante pelágico, vindo das áreas tropicais mmais ao norte (SC, PR, SP) 

são raros aqui, aparecendo na parte norte do l i toral. Foram vistos voando 

através da Península de Mostardas, a alguma distância da água .  

FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE 

Phalacocorax brasilianus  
Nome comum: Biguá 
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Residente anual, abundante no estado. Uti l iza banhados, campos alagados, 

arrozais, canais, açudes. Durante a primavera e o verão está em lagos e 

r iachos mos terrenos do interior.  

ORDEM CICONIFORMES 

FAMÍLIA ARDEIDAE 

Ardea cocoi  
Nome comum: Garça-moura ou Socó-grande 

Residente anual e comum em banhados, lagos e açudes com vegetação 

aquática, campos alagados e praias de mar. 

Casmerodius albus 
Nome comum: Garça-branca-grande. 

Residente anual abundante de banhados, açudes, lagos, campos alagados, 

arrozais. Existem garçais em vários locais com baixa alt itude, onde 

banhados são comuns, local izados entre moitas densas de arbustos baixos 

e lenhosos ou entre pequenas árvores (conhecidas como sarandis), que 

crescem em banhados ou lagos. No banhado do Capivari, foram 

encontrados vários ninhos, com atividade reprodutiva de setembro a 

dezembro. 

Egretta thula  
Nome comum: Garça-branca-pequena. 

Residente anual, abundante em regiões e hábitas idênticos aos da garça-

branca-grande. No banhado do Capivari, presença de ovos da metade de 

outubro até metade de novembro, e f i lhotes da metade de novembro até 

dezembro. Ninhos de juncos e hastes de capins. 

Bubulcus ibis  
Nome comum: Garça-vaqueira. 

Residente anual, encontrada numa área de criação de gados e arrozais. 

Si lva, 1994, observou ninhos, no banhado do Capivari, junto com garças-

brancas-pequenas, garças-brancas-grandes, savacus e colhereiro entre 

metade de outubro e f ins de dezembro. Os ninhos e a época em que ninhos 

e f i lhotes apareciam eram similar aos da garça-branca-pequena.  
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Butorides striatus  
Nome comum: Socózinho.  

Comum em banhados, margens de lagos e açudes. 

Nycticorax nycticorax  
Nome comum: Savacu.  

Razoavelmente comuns em banhados e terras úmidas das regiões baixas do 

Estado. Presente todo o ano, com registros escassos para o inverno, 

provavelmente muitos deixam o Estado nesta estação. Foi encontrado 

nidif icando no banhado do Capivari, com ovos no ninho em setembro e 

f i lhotes em outubro e novembro. 

Ixobrychus involucris  
Nome comum: Socoí-amarelo.  

Escasso, presume-se que seja residente em banhados com capins altos e 

juncos e em arrozais ao longo de todo o l i toral. Residente anual. Ninhos em 

juncais no banhado do Capivari. 

Botaurus pinnatus  
Nome comum: Socó-boi-baio. 

Ocupante pouco comum de banhados rasos e áreas alagadas com capim alto 

ou juncos. Residente de primavera e verão migratório e nidif ica no Estado. 

FAMÍLIA CICONIDAE 

Mycteria americana  

Nome comum: Cabeça-seca.  

Visitante de verão e possivelmente residente desta estação, distr ibuído ao 

longo do l i toral, em banhados e campos alagados. 

Ciconia maguari  
Nome comum: João-grande. 

Residente anual, comum no verão ocorrendo nas mesmas áreas que o 

Cabeça-seca. Foi encontrado um ninhal misto no banhado do Capivari com 

ovos no começo de agosto e jovens grandes em outubro.  

FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE 

Phimosus infuscatus  
Nome comum: Maçarico-de-cara-pelada ou Chapéu-velho.  
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Residente anual, comum em arrozais e campos alagados, beira de banhados 

e outras áreas com águas rasas. Pode haver algum movimento para fora do 

Estado no inverno.  

Plegadis chihi 
Nome comum: Maçarico-preto.  

Prefere as áreas planas do l i toral, especialmente no inverno, mas na 

primavera e verão se espalha, indo para açudes e áreas pantanosas 

menores em arrozais, banhados, campos e terras alagadas. Muito 

abundante ao longo do l i toral, mas somente dois foram vistos ao longo da 

península de Mostardas, no f inal de agosto. Presente durante todo o ano.  

Platalea (Ajaia) ajaja  
Nome comum: Colhereiro 

Comum nas mesmas áreas que o Plegadis chihi, banhados, campos alagados, 

arrozais. Presente durante todo o ano, mas durante o inverno f ica restr ito 

ao l i toral. Dispersa-se para o sul em outubro, possivelmente depois de ter 

reproduzido. No banhado do Capivari, foram encontrados ninhos com ovos 

e f i lhotes pequenos em outubro e jovens voando em novembro e em 

dezembro.  

ORDEM FALCONIFORMES 

Habitam preferencialmente várzeas e campos secos.  

FAMÍLIA CATHARTIDAE 

Coragyps atratus  
Nome comum: Urubu-de-cabeça-preta. 

Residente anual, comum e abundante na maior parte do estado.  

FAMÍLIA ACCIPITRIDAE 

Acciper striatus  
Nome comum: Gaviãozinho 

Residente de primavera e verão migratório; nidif ica no Rio Grande do Sul 

(Bencke, 2001). 

Rostrhamus sociabilis 
Nome comum: Gavião-caramujeiro 
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Residente anual, abundante de banhados, campos alagados, açudes e lagos 

com vegetação ao longo de todo o l i toral. Cópula entre agosto e dezembro, 

um adulto al imentando f i lhote foi visto em fevereiro, a nidif icação ocorre 

em sarandis e capoeiras perto da água, em agosto. 

Heterospizias meridionalis  
Nome comum: Gavião-caboclo 

Residente anual, e bastante comum na maior parte do Estado, freqüente em 

campos e arrozais. 

Parabuteo unicintus  
Nome comum: Gavião-asa-de-telha. 

Visto poucas vezes. Categoria de ameaça em perigo de extinçào(MMA-

IBAMA-2003) 

Buteo magnirostris  
Nome comum: Gavião-cari jó. 

Residente anual e abundante em todo o Estado, sendo certamente o gavião 

de mais ampla distr ibuição em todo no estado. Encontrado principalmente 

em plantações. 

FAMÍLIA FALCONIDAE 

Caracara planus 
Nome comum: Caracará. 

Residente anual e comum em todo o estado, encontrado em banhados, 

plantações. Cópulas durante o outono e ninho em outubro. 

Milvago chimango  
Nome comum: Chimango. 

Residente anual, ocupa campos abertos, margens de f lorestas, zonas 

agrícolas. Construção de ninhos em novembro. 

Milvago chimachima  
Nome comum: Carrapateiro 

Residente anual, comum na metade Norte do estado. Ocupa terrenos 

abertos nas margens de f lorestas. Ninho em setembro. 
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Falco sparverius  
Nome comum: Quiriquir i .  

Residente anual, comum e abundante em campo aberto, zonas agrícolas, 

banhados. Cópula em agosto e setembro, nidif icação em outubro e 

dezembro. 

ORDEM ANSERIFORMES 

FAMÍLIA ANATIDAE 

Dendrocygna viduata  
Nome comum: Marreca-piadeira ou Irerê 

Residente anual, muito abundante em banhados, campos alagados, açudes e 

lagos. Auge de nidif icação em fevereiro, adultos com fi lhotes comumente 

vistos durante março e abri l ,  em julho f i lhotes grandes. 

Coscoroba coscoroba  
Nome comum: Capororoca, Cisne-branco. 

Residente anual, comum ao longo do l i toral, perto de banhados grandes, 

lagos e lagoas.  

Cygnus melancoryphus  
Nome comum: Cisne-de-pescoço-negro. 

Residente anual de banhados, lagos e lagoas. 

Lara Resende e Leeuwenberg (1987) observaram esta espécie na Lagoa dos 

Patos durante todo o ano, o número máximo chegando a 325 indivíduos em 

maio. O número de indivíduos pode aumentar durante o inverno. Uti l iza 

áreas extensas de águas abertas com mais freqüência que outras aves 

aquáticas do Estado. Ninhos foram vistos em setembro. Os moradores 

residentes das margens da Lagoa do Patos confirmaram a presença na 

primavera e verão, com ninhos na região ao sul do Capão do Meio. 

Amazonetta brasiliensis  
Nome comum: Marreca-pé-vermelho. 

Residente anual, abundante, sendo a marreca mais amplamente distr ibuída 

no estado. Ocupa banhados, açudes, lagos com vegetação. Parece se 

reproduzir durante todo o ano.  

Anas sibilatrix  
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Nome comum: Marreca-oveira. 

Visitante migratória vinda do Cone Sul do continente. Presença escassa, 

existem poucos registros, mas provavelmente ocorrem com maior 

freqüência. Foi encontrada na Lagoa do Peixe, perto de Camaquã, e 

também coletada por Ihering (1899) em Rio Grande. 

Anas flavirostris  
Nome comum: Marreca-pardinha. 

Residente anual, comum em toda a metade sul do Estado, no f inal do verão, 

reúne-se em bandos de 500 ou em grandes extensões de água. Talvez elas 

formem bandos no f im do verão, após a época reprodutiva. Reproduzem-se 

em ninhos em altos de árvores, como eucal iptos  

Anas platalea  
Nome comum: Marreca-colhereira 

Visitante migratória vinda do cone sul do continente, presença escassa, 

basicamente visitante de inverno dos banhados do l i toral.  

 

 

Anas georgica   
Nome comum: Marreca-parda 

Residente anual, bastante comum em todo o l i toral, através da metade sul 

do Estado. O período de nidif icação é bastante prolongado, foram 

encontrados ninhos com ovos, em setembro, no extremo sul. Em outubro, 

adultos com fi lhotes; famíl ias com patinhos são vistos durante a primavera 

e o verão. E em março registro de casal com fi lhotes. 

Anas versicolor  
Nome comum: Marreca cri-cr i . 

Comum em banhados, lagos e açudes com vegetação, ao longo do l i toral. 

Presentes durante todo o ano. Provavelmente nidif icação em julho. 

Netta peposaca  
Nome comum: Marrecão 

Encontrado ao longo do l i toral, em banhados maiores, lagos com vegetação 

aquática e arrozais. Consta que esta espécie se reúne em águas abertas no 

meio de lagoas grandes durante o período de muda das penas de vôo. O 
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abundância varia, sendo escasso a comum no verão, e comum a abundante 

no inverno. Fi lhotes em abri l .  

FAMÍLIA ANHIMIDAE 

Chauna torquata  
Nome comum: Tachã 

Residente comum em banhados e lagos com vegetação, no l i toral. Ninhos 

com ovos foram encontrados em julho e dezembro. Casal com fi lhotes 

foram visto em janeiro e, em maio um jovem quase do tamanho do adulto. 

ORDEM GRUIFORMES 

FAMÍLIA ARAMIDAE 

Aramus guarauna  
Nome comum: Carão 

Residente anual, comum de banhados, campos alagados e arrozais, valas 

com águas e açudes ao longo de todo o l i toral. Jovens acompanhados dos 

pais em dezembro. 

FAMÍLIA RALLIDAE 

Pardirallus sanguilolentus  
Nome comum: Saracura-do-banhado 

Residente anual, comum em todo o estado, em banhados com bastante 

vegetação. Macho com testículos desenvolvidos em novembro, em janeiro 

dois f i lhotes e um ovo no ninho. 

Aramides cajanea  
Nome comum: Três-potes 

Residente anual, comum em matas de galeria, pedaços de mata perto de 

banhados e áreas pantanosas. 

Gallinulla chloropus  
Nome comum: Gal inhola ou Frango d’água 

Abundante na maior parte do estado. Ocorre em banhados, lagos, lagoas 

pequenas e açudes, de preferência com vegetação. São encontradas 

durante todo o ano. Fi lhotes no verão. 

Gallinula melanops  
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Nome comum: Frango-d’água-carijó. 

Residente anual, comum em todo o estado, ocorre em lagoas pequenas, 

banhados e lagos com vegetação, mas geralmente é encontrado em águas 

abertas. Época de nidif icação prolongada, f i lhotes de outubro a março. 

Fulica armillata  
Nome comum: Carqueja-de-bico-maculado 

Ocorre em banhados, lagos e açudes, incluindo áreas relat ivamente grandes 

de águas abertas. Presente durante todo o ano, mas efetua movimentos 

consideráveis e forma concentrações locais. Nidif icação em novembro e 

fevereiro adultos com fi lhotes. 

Fullica leucoptera  
Nome comum: Carqueja-de-bico-amarelo 

Residente anual, comum a localmente abundante em banhados, lagos e 

açudes. Nidif icação e f i lhotes foram observados durante a primavera e o 

verão. A estação reprodutiva é bastante prolongada. 

 

ORDEM CHARADRIFORMES 

FAMÍLIA JACANIDAE 

Jacana jacana – Jaçanã 
Residente através do Estado, encontrada em praticamente qualquer área de 

água com vegetação aquática. Estação reprodutiva prolongada, ninhos com 

ovos em outubro, cópula em janeiro e  f i lhotes em março. 

FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE 

Haematopus palliatus  
Nome comum: Piru-piru 

Abundante em praias de mar e lagoas grandes ao longo de todo o l i toral. 

Presente durante o ano todo, mas há alguns movimentos locais, 

possivelmente para praias do interior, pois esta espécie é esporadicamente 

escassa em praias de mar. Fi lhote em novembro. 
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FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE 

Himantopus mexicanus 
Nome comum: Perni longo 

Residente anual, aparece em campos alagados, margens de banhados, lagos 

e açudes. Fi lhotes em outubro. 

FAMÍLIA CHARADRIDAE 

Vanellus chilensis  
Nome comum: Quero-quero 

Residente anual, abundante em todo o estado, em pastagens e campos 

baixo úmidos. A nidif icação ocorre em campo aberto. Ninhos com ovos de 

julho  a dezembro. 

Pluvialis dominica  
Nome comum: Batuiruçu 

Comum a abundante; visitante de verão vindo da América do Norte; não 

nidif ica aqui, embora uns poucos passem o inverno no Estado. Encontrado 

em todo o l i toral e ocasionalmente no interior, em planícies lamacentas e 

pastagens alagadas. Chegada em agosto e saída em março. 

 

 

Pluvialis squatarola  
Nome comum: Batuiruçu-de-axi la-preta 

Incomum; visitante de verão vindo da América do Norte; não nidif ica aqui. 

Encontrado em praias de mar e campos alagados ou planícies lamacentas 

perto da costa. Encontra-se todo o ano, com reduzida quantidade em junho 

julho. 

Charadrius semipalmatus 
Nome comum: Batuíra-norte-americana. 

Escasso. Visitante de verão vindo do da América do Norte;, não nidif ica 

aqui. Presente em planícies lamacentas e praias de mar. Na Lagoa do 

Peixe, estão presentes todo o ano, com um número máximo de indivíduos 

em março. 
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Charadrius collaris  
Nome comum: Batuíra-de-coleira 

Residente anual, comum de praias de mar, planícies arenosas ou com capim, 

ao longo de todo o l i toral. Mais comum nas praias no inverno que no verão. 

Ninho com ovo em outubro. 

Charadrius falklandicus  
Nome comum: Batuíra-de-coleira-dupla. 

Moderadamente comum durante o inverno, a maioria sendo visitantes vindo 

do sul. Alguns residentes nidif icam na Lagoa do Peixe e possivelmente em 

outras áreas costeiras.  

FAMÍLIA SCOLOPACIDAE 

Limosa haemastica  
Nome comum: Maçarico-de-bico-virado 

Visitante vindo da América do Norte. Não nidif ica no Estado, f ica aqui para 

invernar; encontrada principalmente na Lagoa do Peixe durante o verão. 

Bartramia longicauda  
Nome comum: Maçarico-do-campo. 

Visitante de verão vindo da América do Norte. Escasso, encontrado em 

campos abertos, nos campos arenosos da Península de Mostardas. Registros 

de setembro e fevereiro. 

 

Tringa melanoleuca  
Nome comum: Maçarico-grande-perna-amarela 

Visitante vindo da América do Norte, não nidif ica no Estado. Comum na 

primavera e verão; no inverno, os indivíduos que permanecem aqui se 

concentram ao longo do l i toral. 

Tringa flavipes  
Nome comum: Maçarico-perna-amarela 

Visitante vindo da América do Norte, que não nidif ica no Estado. Encontrado 

aqui todos os meses, embora registros de inverno sejam raros; comum 

setembro a março. 
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Arenaria interpres  
Nome comum: Vira-pedra 

Visitante vindo da América do Norte. Escasso, encontrada em praias de mar, 

enseadas costeiras e campos úmidos perto da costa. Visto todos os meses 

na Lagoa do Peixe 

Gallinago paraguaiae 
Nome comum: Narceja 

Residente anual, comum do l itoral; campos úmidos, margens graminosas de 

lagos e açudes. 

Calidris canutus 
Nome comum: Maçarico-de-papo-vermelho 

Visitante da América do Norte, que não reproduz no Estado. Registrado em 

praias de mar em todos os meses, com exceção de dezembro e fevereiro. 

Calidris alba  
Nome comum: Maçarico-branco 

Visitante vindo da América do Norte. Abundante nas praias do mar onde 

passam a invernada. Maiores concentrações durante o verão; foram vistos 

nas praias da Laguna, em novembro.    

Calidris fuscicollis  
Nome comum: Maçarico-de-sobre-branco 

Este visitante da América do Norte aparece somente em números bem 

modestos, quando chega a primavera, mas torna-se mais comum durante o 

verão, de fevereiro até metade de abri l ,  ele é abundante ao longo de praias 

de mar. Pode ocorrer também ao longo de lagos e açudes no interior. 

Tryngites subruficollis  
Nome comum: Maçarico-acanelado 

Visitante de verão, vindo da América do Norte. Comum no l i toral e em áreas 

úmidas com gramíneas. Registrado entre agosto e abri l .  Categoria de 

ameaça =vulnerável (MMA-IBAMA, 2004) 
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FAMÍLIA LARIDAE 

Larus dominicanus  
Nome comum: Gaivotão 

Residente anual, ao longo de toda a costa na Lagoa dos Patos, geralmente 

nas vizinhanças de grandes extensões d’água. Sem nenhuma sazonal idade 

aparente. 

Larus maculipennis  
Nome comum: Gaivota-maria-velha 

Residente anual abundante ao longo de praias e margens de grandes 

extensões de água, comum em volta de banhados, pastagens alagadas. 

Presente durante todo o ano. Plumagem nupcial no inverno; nidif icação na 

primavera, no Taim. 

Sterna hirundinacea  
Nome comum: Trinta-réis-de-bico-vermelho 

Esporadicamente comum, em praias de mar e banhados de água doce e em 

lagos no interior, ao longo do l i toral. Parece estar ausente nos meses de 

verão. Visitante migratório, vindo do Cone sul da América do Sul, não 

nidif ica no Estado. 

Phaetusa simplex  
Nome comum: Trinta-réis-grande 

Residente anual, ao longo do l i toral, sobre ou perto de lagoas, canais de 

irr igação e oceano. Ninhos na Lagoa do Peixe, no verão. 

Gelochelidon nilotica  
Nome comum: Trinta–réis-de-bico-preto 

Residente anual, incomum ao longo do l i toral. Principalmente na península 

de Mostardas, perto de locais com água doce. Registros para setembro e 

março. Ninhos Lagoa do Peixe, em novembro e janeiro. 

Sterna trudeaui 
Nome comum: Trinta–réis-de-coroa-branca 

Residente anual, comum de praias de mar e lagos interiores, banhados, 

açudes, em toda extensão do l i toral. 

Sterna superciliaris  
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Nome comum: Trinta-réis-anão. 

Residente anual, incomum perto do l i toral, banhados de água doce no 

interior, lagos. 

Sterna (Thalasseus) maxima  
Nome comum: Trinta-réis-real. 

Escasso, provavelmente residente. Registrado em praias de mar, de junho a 

abri l .  Reproduz-se nesta região. 

Sterna (Thalasseus) eurygnata 
Nome comum: Trinta-réis-de-bico-amarelo 

Visitante migratória, vinda do Cone Sul do Continente Ocorre ao longo de 

toda a extensão de praias de mar, de junho a fevereiro. 

FAMÍLIA RYNCHOPIDAE 

Rynchops niger (nigra)  
Nome comum: Talha-mar 

Encontrados em praias de mar, bancos de areia, planícies lamacentas, 

grandes lagoas l i torâneas, r ios. Residente anual; registro de poucos entre 

julho-dezembro e grandes bandos entre janeiro e abri l .  

ORDEM COLUMBIFORMES 

Habitam preferencialmente campos secos e várzeas FAMÍLIA COLUMBIDAE 

Columba picazuro  
Nome comum: Asa-branca ou Pombão 

Encontrado durante todo o ano em florestas e campos de cereais. 

Columbina talpacoti  
Nome comum: Rol inha-roxa 

Comum e abundante durante todo o ano. 

Columbina picui  
Nome comum: rol inha 

ORDEM PSITTACIFORMES 

Habitam preferencialmente campos secos e várzeas  

FAMÍLIA PSITTACIDAE 
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Myopsita monachus  
Nome Comum: Caturrita 

Encontradas em florestaments de eucal iptos. Próximos a cult ivos de milho. 

ORDEM CUCUCIFORMES 

Habitam preferencialmente campos secos e várzeas  

FAMÍLIA CUCULIDAE 

Playa cayana  
Nome comum: Alma-de-gato 

Crotophaga ani 
Nome comum: Anu-preto 

Guira-guira  
Nome comum: Anu-branco 

Tapera naevia  
Nome comum: Saci 

ORDEM STRIGIFORMES 

Habitam preferencialmente várzeas e campos secos. 

FAMÍLIA TYTONIDAE  

Tyto alba  
Nome comum: coruja-de-igreja 

ORDEM STRIGIDAE 

Habitam preferencialmente várzeas e campos secos  

Speotyto (Athene) cunicularia  
Nome comum: Coruja-do-campo 

Rhinoptynx clamator  
Nome comum: coruja-orelhuda 

Residente incomum, ocupa capões perto de banhados e campos alagados. 

Otus choliba  
Nome comum: Corujinha-do-mato  

ORDEM TROGONIFORMES 

FAMÍLIA TROCHILIDAE 
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Chlorostilbon aureoventris  
Nome comum: Besourinho-bico-vermelho 

Residente, essencialmente de verão. Comum em todo o estado, ocupa 

também banhados com arbustos. 

Thalurania glaucopis  
Nome comum: Beija-f lor-de-fronte-vermelha 

ORDEM CORACIIFORMES  

Habitam preferencialmente várzeas e campos secos  

FAMÍLIA ALCEDINIDAE 

Ceryle torquata  
Nome comum: Martim-pescador-grande 

Residente comum de banhados, lagos e r ios. 

Chloroceryle amazona  
Martim-pescador-verde 

Chloroceryle americana  
Martim-pescador-pequeno 

ORDEM PICIFORMES 

Habitam preferencialmente campos e várzeas.  

FAMÍLIA PICIDAE 

Colaptes (Chrysoptylus) melanochlortos 
Nome comum: Pica-pau-verde-barrado 

Colaptes campestris  
Nome comum: Pica-pau-do-campo 

FAMÍLIA FURNARIIDAE 

Geositta cunicularia  
Nome comum: Curriqueiro 

Residente anual, comum e abundante em solos arenosos 

Certhiaxis cinnamonea  
Nome comum: Curutiê 
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Residente anual e comum ao longo do l i toral, em banhados e área úmidas 

com juncais e pequenos arbustos. 

Phleocryptes melanops  
Nome comum: Bate-bico 

Residente anual e comum em juncais ao longo do l i toral. 

Limnorsis curvirostris  
Nome comum: Junqueiro-de-bico-curvo 

Residente anual e moderadamente comum ao longo do l i toral, habitando 

capins e juncais em banhados e ao longo de suas margens. 

FAMÍLIA TYRANNIDAE 

Tachuris rubrigastra  
Nome comum: papa-pir i  

Visitante migratório, encontrado ao longo de todo o l i toral, em juncais de 

lagos e banhados. 

Myiophobus fasciatus  
Nome comum: Fi l ipe 

Residente de verão, freqüentemente perto de margens de banhados e outras 

regiões úmidas, nidif ica no Estado. 

Xolmis irupero  
Nome comum: Noivinha 

Lessonia rufa – Colegial 
Visitante de inverno, comum. 

Knopilegus cyanirostris  
Nome comum: Maria-preta-bico-azulado 

Comum, distr ibuição ampla 

Hymenops perspicillatus  
Nome comum: Viuvinha-de-óculos 

Residente em margem de banhados e campos úmidos adjacentes, em todo o 

l i toral. Encontrada durante todo o ano; ocorre um aumento signif icativo no 

outono e inverno, em locais com bastante água. Esta ave passa muito 

tempo no chão. 
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Satrapa icterophrys 
Nome comum: Suirir i-pequeno  

Nunca é abundante, freqüentemente perto de banhados e locais com água, é 

encontrado regularmente durante todo o ano. 

Machetornis rixosus  
Nome comum: Suirir i- cavaleiro, Ginete 

Comum em todo o Estado, principalmente nas proximidades de bovino e 

equino. 

Pitangus sulphuratus 
Nome comum: Bem-te-vi 

Residente comum em todo o estado, durante o ano todo. 

Tyrannus savana  
Nome comum: Tesourinha 

Estão entre as aves mais populares do  Rio Grande do Sul, onde a maioria 

dos leigos a chama de andorinha. Residente de verão, comum em 

praticamente todo o lugar de área aberta e pastagens. 

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE 

Tachyneta leucorrhoa 
Nome comum: Andorinha-de-testa-branca 

Distr ibui-se em todo o Estado, prefere campos abertos e arredores de 

banhados. Presente durante todo o ano, mas no f inal do outono e inverno é 

encontrada principalmente ao longo do l i toral, no extremo W. Sazonalmente 

abundante, especialmente no f inal do verão, e em números bem menores 

no inverno. 

Tachyneta meyeni 
Nome comum: Andorinha-chi lena 

Visitante de inverno incomum, sobre banhados e campos planos abertos que 

margeiam o oceano, lagos costeiros e lagoas. 

Progne tapera  
Nome comum: Andorinha-do-campo 

Residente de verão, abundante na maior parte do Estado. Ocorre em 

campos, fazendas, áreas com algumas árvores. 
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Alopochelidon fucata  
Nome comum: Andorinha-morena 

Incomum, encontrada essencialmente ao longo do l i toral. Encontrado todo o 

ano, sendo mais numerosa no f inal de outono e inverno. 

FAMÍLIA MOTACILLIDAE 

Anthus furcatus  
Nome comum: Caminheiro-de-unha-curta 

Residente, comum em campos abertos, ao longo do l i toral. 

Anthus lutescens  
Nome comum: Caminheiro-zumbidor 

Residente comum ao longo do l i toral, com preferência para áreas com 

planícies. 

Anthus corredera  
Nome comum: Caminheiro-de-espora 

Residente comum na ponta sul e provavelmente residente em números 

pequenos mais ao Norte ao longo do l i toral. 

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE 

Troglodytes aedon  
Nome comum: Corruíra 

Comum em todo estado, nas margens de banhados, beiras de matas. 

FAMÍLIA EMBERIZIDAE 

Zonotrichia capensis  
Nome comum: Tico-t ico 

Comum a abundante em todos os setores e durante todas as estações. É 

encontrado em praticamente todos os t ipos de hábitas de f lorestas à 

margem  de banhados 

Ammodramus humeralis  
Nome comum: Tico-t ico-do-campo 

Residente anual comum e abundante em todo o estado, encontrado em 

campos abertos e plantações de cereais. 

Donacospiza albifrons  
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Nome comum: Tico-t ico-do-banhado 

Residente anual relat ivamente comum, principalmente em capins altos na 

beira de banhados e capoeiras. 

Silicalis flaveola  
Nome comum: Canário-da-terra-verdadeiro 

Abundante; comum, durante todo o ano. 

Sicalis luteola  
Nome comum: Tipio 

Comum ao longo do l i toral, anual. 

Sporophila caerulescens 
Nome comum: Coleir inho 

Comum e abundante em toda a parte, encontrado ao longo do ano com 

exceção do inverno. Freqüentemente perto d´água.  

Paroaria coronata 
Nome comum: Cardeal 

Residente comum e abundante, prefere margens de banhados e terrenos 

abertos. 

FAMÍLIA THRAUPINAE 

Thraupis sayaca  
Nome comum: Sanhaçu-cinzento 

Encontrado em todo Estado. Comum à abundante;  escasso no inverno. 

Stephanophorus diadematus  
Nome comum: Sanhaçu-frade 

Residente comum e abundante. Ocupa arbustos altos, em banhados. 

Geothlypis aequinoctialis 
Nome comum: Pia-cobra 

Residente comum em todo Estado. Encontrado em áreas abertas e 

margeando banhados e áreas pantanosas. 

FAMÍLIA ICTERIDAE 

Agelaius thilius 
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Nome comum: Sargento  

Residente, localmente comum, de todo l i toral em banhados e longe da 

civi l ização. 

Agelaius ruficapillus  
Nome comum: Garibaldi 

Residente comum ao longo de todo o l i toral, em banhados com juncos e em 

arrozais. 

Sturnella superciliaris  
Nome comum: Pol íc ia- inglesa 

Residente comum, infrequente no f inal do outono e inverno. 

Pseudoleistes virescens  
Nome comum: Dragão 

Residente comum em áreas de banhados. 

Amblyramphus holosericus  
Nome comum: Cardeal-do-banhado 

Residente comum de banhados com juncos e outras vegetações altas, ao 

longo do l i toral. 

Molothrus badius 
Nome comum: Asa-de-telha 

Residente comum de terrenos abertos ou capoeiras. 

Molothrus bonariensis 
Nome comum: Vira-bosta 

Residente abundante em todo o Estado, em campos de cereais (arroz) 

principalmente no outono. 

FRINGILLIDAE 

Carduelis (Spinus) magellanica  
Nome comum: Pintassi lgo 

Residente comum e abundante 

Furnarius rufus 
Nome comum: João-de-barro 
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7.7. MAMÍFEROS 

A extensa planície costeira do Rio Grande do Sul, onde se inclui a restinga 

da Lagoa dos Patos, situa-se na porção meridional da região biogeográfica 

Neotropical, considerada a mais rica e a de maior diversidade das oito 

regiões biogeográficas do planeta (Scott & Carbonnel l; apud, Si lva, 1994). 

O modelo ambiental da restinga integra 28 unidades naturais, esta grande 

diversidade de habitas, associada às condições cl imáticas locais 

(sazonal idade bem marcada), propiciou o desenvolvimento de uma fauna 

abundante e diversif icada, e ainda muito pouco estudada. 

Por tratar-se de um ecossistema de pradaria costeira subtemperada, a fauna 

da região é caracterizada pela ausência de grandes mamíferos, e por uma 

grande abundância de aves costeiras marinhas e l imnícolas. Os 

consumidores de maior porte são representados pelos herbívoros (capivara, 

e ratão do banhado), associados aos banhados permanentes; pela carnívora 

mão- pelada, associada aos subsistemas transicionais de mata de restinga, 

e a lontra associada à ambientes aquáticos do subsistema restingas 

l i torâneas. Nos campos da restinga lagunar, ocorrem também outro 

consumidor de grande porte, a ema, situada no topo da cadeia trófica. 

A Laguna dos Patos faz conexão com outros grandes sistemas f luviais, é 

através desta Laguna, sua margem e ambiente aquático, que ocorre o 

maior f luxo de fauna aquática para a Península de Mostardas. Na época de 

cheia ( inverno), as lagoas f i l i formes e a Laguna dos Patos praticamente se 

interconectam, formando um grande corredor de acesso para a fauna 

aquática. 

As tabelas padronizadas pela NOAA e incorporadas ao banco de dados do 

SIG do Mapa de Sensibi l idade Ambiental representam este grupo de animais 

divididos em Mamíferos Terrestres e Aquáticos. (tabelas 10).  

Ordem Marsupial ia 

Chironectes minimus  
Cuíca-d’água 

Esta espécie possui uma adaptação à vida semi-aquática e está classif icada 

como espécie vulnerável . 

Didelphis albiventris  
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Nome comum: Gambá-de-orelha-branca 

Vivem em capoeiras, matas primárias e secundárias, banhados e capões, 

também estão presentes em áreas de lavouras onde existem árvores, 

chegando até a conviver com o homem. 

Lutrolina crassicaudata  
Nome comum: Cuíca-de-cauda-grossa 

São ótimos nadadores, constroem ninhos esféricos com vegetação de baixo 

porte, a pouca altura acima da superf ície da água. Em campos abertos 

podem ser encontrados em tocas ou ninhos de aves.Vivem em banhados, 

margens de cursos d’água e matas de galerias de baixo porte.  

Monodelphisn americana 
Nome comum: Cuíca-de-três-l istras 

È um animal muito pouco conhecido e estudado, cuja ocorrência está 

registrada apenas para o terr itório brasi leiro. Vivem em matas de galerias, 

nas proximidades da água. Andam, principalmente no solo, procurando 

al imento em terra úmida. 

ORDEM EDENTATA 

Famíl ia Dasypodidae 

Euphractus sexcintu  
Nome comum: Tatu-peludo 

Vive em pradarias, campo aberto.Nascimentos na primavera e verão.  

ORDEM CHIROPTERA 

Os morcegos são mamíferos que adquir iram a capacidade de voar 

Famíl ia Nocti l idae 

Noctilio leporinus  
Nome comum: Morcego-pescador 

Vive em colônias, nas proximidades de corpos hídricos. Al imenta-se de 

peixes e crustáceos; durante a noite, voa razante à superf íc ie da água, à 

procura de al imento. 

Famíl ia Phyl lostomidae 

Artibeus liturastus  
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Nome comum: Morcego-cara-branca 

Pode ser visto ao redor de f igueiras ( Ficcus sp.) 

Sturnira lilium 
Nome comum: Morcego-fruteiro 

ORDEM CARNÍVORA 

Famíl ia Canidae 

São caracterizadas por possuírem corpos delgados e esbeltos, com pernas 

longas e f lexíveis, próprias para andar muito. São mais ativos durante a 

noite, predam aves, roedores e escassamente répteis e anfíbios 

Dusicyon gymnocercus  
Nome comum: Graxaim-do-campo  

É uma espécie t ípica dos pampas, no Estado freqüenta regiões abertas, 

como campos e capoeiras. São animais de hábitos sol itários, mas no 

período de procriação, podem andar em casais. A fêmea gera, 

habitualmente, de quatro a cinco f i lhotes podendo haver casos de ninhadas 

maiores. 

Dusicyon thous 
Nome comum: Graxaim-do-mato 

Trata-se do canídeo mais comum do Estado, muito conhecido popularmente. 

O número de f i lhotes por ninhadas é, geralmente, cinco. Tem hábitos 

essencialmente noturnos; para esconderijo, procura tocas, fendas e ocos de 

árvores no chão.  

Famíl ia Procyonidae 

Procyron cancrivorus  
Nome comum: Mão - pelada 

Faci lmente identif icado pela máscara preta ao redor dos olhos. As mãos são 

desprovidas de pêlos, o que originou o seu nome popular. Habita locais 

com vegetação cerrada e alta, nas proximidades de r ios, r iachos, banhados 

e lagos; foi observado nas f lorestas seminaturais e plantação de Pinus. 

Durante o dia, f ica em ocos de árvores, sob grandes raízes e tocas, durante 

a noite anda em lugares pantanosos, próximos á água, à procura de 
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al imento. Nestes locais, é fáci l  reconhecer suas pegadas, pelo tamanho e 

marca do pé. 

Famíl ia Mustel idae 

Conepatus chinga  
Nome comum: Zorri lho 

Mamífero muito conhecido nos campos gaúchos. Ocorre em todos os 

ambientes. Animal sol itário, mora em tocas, buracos e fendas. 

Galictis cuja  
Nome comum: Furão 

Esta espécie vive em margens de f lorestas, capoeiras ou vegetação 

arbustiva cerrada, normalmente nas beiras de banhados ou rios. Sua 

reprodução ocorre na primavera. Este mustel ídeo é dif íc i l  de ser observado, 

hábitos noturnos. 

Lutra longicaudis  
Nome comum: Lontra 

Uti l iza uma série de lagoas na região costeira e provavelmente permanece 

mais tempo nas lagoas de maiores profundidades, onde a oferta de 

al imento é superior e uti l iza também para a reprodução. A presença de 

vegetação e a distância que esta se encontra das margens de um corpo 

d’água são fatores importantes para a uti l ização de um habitat pela lontra, 

preferem locais margeados com vegetação de grande porte. O t ipo de 

margem também influencia na uti l ização de um habitat pela espécie, corpos 

d’água que apresentem margens com barranco são mais uti l izados que 

àqueles que apresentam margem em espraiado (Alderim, 1997). 

A maior densidade e at ividade da espécie ocorrem no inverno, 

provavelmente devido à época de cópula, e a maior uti l ização de tocas 

durante o verão pode estar relacionado ao nascimento de f i lhotes, que 

ocorre na primavera. A ninhada é de dois a quatro f i lhotes (Alderim, 1997).  

As lontras possuem uma pequena capacidade de locomoção em terra f irme 

em contraste com sua grande habi l idade de natação, o que torna estes 

animais bastante susceptíveis à caça e predação quando estão na terra e 

bastante favorecidos na fuga quando se encontram na água. 
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Comum em décadas passadas, considerada atualmente no Rio Grande do Sul 

como espécie vulnerável. 

ORDEM RODENTIA 

São roedores de corpo e cabeça robustos, dentes incisios grandes e cauda 

longa, possuem uma membrana interdigital, adaptação para a vida 

aquática. 

Famíl ia Cricetidae 

Holochilus brasiliensis 
Nome comum: Rato-do-junco 

Habita banhados de lagunas, possuim vida semi-aquática, podendo ocorrer 

também em lavouras de arroz. Como outros roedores, se reproduz entre 

primavera e f inal de verão.  

Nectomys saquamipes 
Nome comum: Rato-d’água  

È encontrado em matas ou capoeiras próximo à água, em arroios e 

banhados, onde nada com bastante agi l idade. 

Calomys launcha 
Nome comum: Laucha-de-Campo, rato-da-duna ou capim 

Exemplares reprodutivamente ativos entre fevereiro e abri l .  Conservação: 

não ameaçado. 

Famíl ia Muridae 

Rattus novergicus  
Nome comum: Ratazana 

Para viver, procura locais próximos à água doce, salobra ou até mesmo 

salgada; conseguem nadar e mergulhar com muita faci l idade. 

Famíl ia Cavidae 

Cavea aperea  
Nome comum: Preá 

Esse roedor é muito comum no Estado, tem hábitos terrestres, com 

movimentos ágeis, capazes de correr com velocidade. 

A fêmea gera dois f i lhotes, podendo ter duas ninhadas por ano.  
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Vivem em qualquer t ipo de vegetação baixa fechada, como capinzais, 

gravatais, capoeiras, etc. São fáceis de serem observados nas primeiras e 

últ imas horas de sol, quando saem para pastar em grama tenra. 

Famíl ia Hydrochaeridae 

Hydrochaeris hydrocaeris  
Nome comum: Capivara, Capincho 

O maior roedor do mundo ocorre na restinga nas margens da laguna, 

uti l izam principalmente os banhados nas margens da laguna. 

A gestação é de 120 dias e os nascimentos ocorrem de setembro a março. 

As capivaras são roedores semi-aquáticos, de hábitos gregários, que vivem 

em grupos pequenos, de ambos os sexos e diferentes idades. Nos locais 

onde não são perseguidas por homens ou por cães, é possível observá-las 

às margens dos corpos d’água. 

Habita banhados, lagunas e bordas de arroios, sempre à beira d’ água, onde 

se refugia em busca de al imentos como as plantas aquáticas de diversas 

espécies. 

Apesar de ser um mamífero perseguido, sua ocorrência é muito freqüente 

em várias local idades do Estado. 

Famíl ia Capromydae 

Myocastor coypus  
Nome comum: Ratão-do-banhado  

É um roedor grande, com a forma de um verdadeiro rato; possui uma 

camada de pêlos que lhe dá boa proteção dentro da água. Vivem em 

banhados, lagoas, ou outros locais de águas lênticas. 

Vivem onde existem barrancos ou taipas, escavam tocas para refúgio e 

ninho. Nas grandes superf ícies de água com vegetação baixa, os refúgios 

são construídos com talos, pedaços de juncos e capins, que eles cortam e 

carregam, formando grandes plataformas acima da superf íc ie da água. 

Ficam nestes lugares durante o dia, dormindo, como se estivessem 

tomando banho de sol. Para comer, podem ficar dentro d’ água, pegando a 

vegetação f lutuante ou f ixa na superf ície, ou sair para a terra f irme. Nos 

banhados onde existem cort iceiras (Erytr ina crista-gal l i) roem a sua casca, 

ocasionando o tombamento da árvore. 
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São mamíferos perseguidos pelos homens, porém conseguem resist ir devido 

ao seu alto potencial reprodutivo; são comuns em propriedades onde não 

há caça e que preservam o seu hábitat. 

O relato de moradores da margem da laguna indicou a presença de ninhos 

nas proximidades da Ponta dos Lençóis, durante primavera e verão.  

Famíl ia Ctenomyidae 

São roedores adaptados à vida em galerias subterrâneas, que eles mesmos 

escavam, formam habitações de condições ambientais controladas. 

A famíl ia distr ibui-se somente no cone sul da América do Sul, do Pacíf ico ao 

Atlântico. 

Ctenomys torquatus  
Nome comum: Tuco-tuco 

O tuco-tuco habita os campos abertos, arenosos e semi-arenosos, de pouca 

alt itude, no Rio Grande do Sul. Constroem galerias a 60 cm de 

profundidade, normalmente cada indivíduo tem uma galeria, só durante a 

reprodução é que os machos ou os f i lhotes f icam na casa da fêmea. A 

fêmea pare de quatro a cinco f i lhotes de cada vez. Os nascimentos ocorrem 

entre setembro e janeiro.  

ORDEM LAGOMORPHA 

Famíl ia Leporidae 

Lepus capensis  
Nome comum: Lebre 

Espécie comum e abundante, chegando a causar danos à agricultura. 

Vivem em campos cerrados e lavouras, sendo em geral faci lmente vistas 

próximas às áreas de cult ivo. 

A fêmea dá cria uma vez por ano. Nascem até três f i lhotes. Para refugiar-

se, escondem-se e dormem sobre capins ou outros vegetais de baixa altura. 

As informações sobre a fauna nas tabelas 5 a 10. 

Nas tabelas, os tópicos das colunas e algumas classif icações estão 

abreviadas, abaixo encontam-se os seus respctivos signif icados: 
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Quant – Quantidade, Abun – Abundante, Inco – incomum, Freq – Frequente, 

Com – Comum, J–janeiro, F-fevereiro, Mr-março, Ab-abri l ,  M-maio, Jn-

junho, J-julho, Ag-agosto, S-Setembro, O-outubro, N-novembro, D-

dezembro, Hab- Habitat, B-banhado, L-lagoa, D-duna, P-pinus, M-mata, 

Aqu-aquático, Terr-terrestre, Arb-arborícola, C-campo, Pr-primavera, Ve- 

verão, In –nverno, On-outono, Mar- marinho, Est-estuarino, Lím – l ímnico, 

Conc- conservação, Vul-vulnerável, EP-em perigo, Am- ameaçado, NA- não 

ameaçado 
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INVERTEBRADOS 
      Presença sazonal Desova Larva Acasalamento Juvenil 

ORDEM 
   NOME 
COMUM NOME CIENTÍFICO Quant

Fonte Localização   J F M A M J J A S O N D Inicio Fim Inicio Fim Inicio  Fim Inicio 

 Gastrópode Heleobia davisi Abun 1 
Cristovão 
Pereira C.P. X X X X X  X  X  X  X  X  X X     ve  On 

 
Baquiqui, 
pelecípodo Eredona mactroides Abun 1,2 Bojuru e C.P. X X X X X  X  X  X  X  X  X X   Pr ver Pr ve On 

  Heleobia parchapei Abun 1 Bojuru e C.P.       X  X X X X X      ver  On 

 Cirripedia Balanus improvisus Abun 1 Bojuru e C.P.       X  X  X  X  X  X      ver               On 

 Poliqueta Nephtys fluiatilis Pouco 1  X X  X X X       X     ver  On 

DENDROBRACHIATA Camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis  Inco 3,5 Estuário  X  X  X  X  X X X X X X X  X Mr Mr S D 
Out/ 
mar Ver 

PLEOCYAMATA 
Camarão de 
água doce  Paleomonectes argentinensis 

Freq 
Abun 4                     

PLEOCYAMATA 
Camarão de 
água doce  Macrobrachium borelli Inc                      

PLEOCYAMATA Siri-azul Calinectes sapidus Inc 4 Estuário X X X X X X X X X X X X Mr Mr Mr Mr 
Set/ 
 mar 

Nov/ 
mar 

Ano 
 todo 

PLEOCYAMATA Carangueijo Rhitropanopeus harrisi Inc                      

PLEOCYMATA Carangueijo Cyrtograpsus angulatus Abun  estuario X X X       X X X        
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Tabe la  6 .  A .  I c t i o fauna  

 

ICTIOFAUNA   Presença sazonal Desova Migraçã Larva Juvenil Adulto     

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 

Fonte 

J F M A M J J A  S  O  N D 

Inicio 

Fim
 

Início 

Fim
 

Inici o 

Fim
 

Iniciol 

Fim
 

Inicio 

Fim
 

Q
uant 

origem
 

Anchova Pomatomus saltatrix 1       X X X X                               Inc Mar 

Tainha, tainhota Mugil platanus 1,2,5 X X X X X X 
 
X 

 
X X X X X Ab/oc O/oc Ab Jn anual   anual   o Mai Com Mar 

Tainha Mugil curema 1,5 X X X X X             X S/oc   Pr   Pr Ver D     On Inc Mar 

Tainha Mugil gaiamardianus 1,5     X X X X                 Jn   Pr Ver     Jn   Inc Mar 

Corvina, Cascote Micropogonias furnieri 1,4,5 X X X X X X X X 
 
X  X  X X Pr O Pr Ve Pr ver out Pr on   Fre Mar 

Bagre marinho Netuma barba 1,2 X X X X X X X X X X X X S D A/est       anual   ago maio Inc Mar 

Manjuba,Manjubão, 
Anchoita 

Lycengraulis 
grossidens 1 X X X X X X X X 

 
X  X  X X Pr Vr     anual   Mr Ab Mi D Fre Mar 

Savelha Brevoortia pectinata 1       X X X X X          Pr O     anual       Iv Pr Inc Mar 

Peixe-rei Atherinella brasiliensis 1 X X X 
 
X  X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X X         anual   On Pr     Fre/Abu Est 

Peixe-rei 
Odontesthes 
argentinensis 1 X X X X X 

 
X 

 
X 

 
X X X X X             On In Ve   Fre Mar 

Barrigudinho Jenynsia multidentata 1 X X X 
 
X  X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X  X  X X                     Fre/abu Est 

Sardinha-manjuba Platanichtys platana 1 X X X X X X X X X X  X X             Ve   Pr   Fre/Abu Est 

Linguado-lixa Achirus garmani 4,5 X X X X X X X X X X   X X Pr On   Ve Pr On         Fre/Abu Est 

Maria-da-toca, gobião Gobinellus schufeldti 1,2 X X X           
 
X X  X X         Pr On         Inc Est 

Bagre-urutu, bagre Genidens genidens 1,2 X X X X X X X X X     X                     Fre Est 

Sardinha Ramnogaster arcuata 1,3             X X X                           Inc Est 

Peixe-cachorro,tambicu, 
branca Oligosarcus jenynsii 1 X X X             X X X             Pr       Fre Lím 
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Tambicu, branca Oligosarcus robustus 1 X X X X X         X X X                     Inc Lím 

Lambari Cheirodon interruptus 1       X X X     X X X                       Inc Lím 

Biru Chyphocharax voga 1 X X X                 X                     Inc Lím 

Traíra Hoplias malabaricus 1                                             Fre Lím 

Lambari 
Hyphessobrycon 
anisitsi  1 X X X           X X X X                     Inc Lím 

Peixe-rei Odontesthes mirinensis 1 X X X 
 
X  X 

 
X 

 
X 

 
X X X X X             In   On In Fre Lím 

Lambari-de-rabo-
amarelo Astyanax bimaculatus 1 X X X X X       X X X X                 Ve   Fre/Abu Lím 
Lambari-de-rabo-
vermelho Astyanax fasciatux 1 X X  X X X       X X X X             Pr Ve Pr 

Verã
o Inc Lím 

Mandi, bagrinho 
Parapimelodus 
nigribarbis 1 X X X X X X X X X X X X         Ve   On In Pr Ve Fre/Abu Lím 

Pintado, mandi-pintado Pimelodus maculatus 4,5 X X X X X X X   X X X X                     Fre/Abu Lím 

Lambari Astyanax albumus 1                                             Fre Lím 

Mandi Pimelodella australis 4 X X X X X X X X       X                     Fre Lím 

Jundiá Rhamdia sp 4 X X X                 X                     Fre Lím 

Cascudo 
Hypostomus 
commersoni 4       X X X X X X                           Freq Lím 

Cascudo-viola  Loricariichthya anus 4 X  X X X  X         X   X X                     Fre Lím 

Cascudo-viola Rineloriicaria atrigiata 4 X X X X  X       X X   X X                     Inc Lím 

Cará, Acará Geophagus brasiliensis 4 X X X                 X                     Freq/ab Lím 

Maria-da-toca Gobinellus amaragdua 4 X X X                 X                     Inc Lím 

Joaninha Crenicichla lepidota 4                                             fre Lím 

Joaninha Crenicichla lacustres 4                                             Inc Lím 

Lambari 
Astianax 
eingemaniorum 4                     X X                     Fre/Abu Lím 

lambari  
Hyphessobrycon 
bifaciatus 4                                             Fre Lím 

  
Hyphessobrycon 
luetkenii 4                                             Inc Lím 

Cascudo Callichthys callichthys                                               Inc Lím 

Limpa-fundo Corydoras paleatus                                               Fre/Abu Lím 

Cascudo Hoplosternum littorale                                               Fre Lím 

Linguado 
Paralichthys 
orbgynianus 4           X X X                             fre mar 
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Tabe la  7 .  An f íb ios  

ANFIBIOS   Habitat Presença sazonal Reprodução 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 
Fonte 

Qua 
B D P L M 

 
C 

  J 
  
F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D Inicio Fim 

Sapinho-de-jardim Bufo dorbignyi 
1,2,3 

Abun X     X X X X X X X X X X X X X agosto abril 

Sapo-das-dunas, Sapo-Grande Bufo arenarum arenarum 
1,2,3 

Abun X X     X X X X X X X X X X X X   

Perereca-raiada Hyla minuta 
1,2 

Abun X    X  X X X X X X X X X X X X Dez fev 

Perereca-Anã Hyla samborni 
1,2,3 

Com X   X X  X X X X X X X X X X X X 
Agos / 
Mar 

Dez/ 
maio 

Perereca-do-banhado, Perereca-
Trepadora Hyla pulchella pulchella 

1,2 
Abun X X  X   X X X X X X X X X X X X set abril 

Perereca-de-focinho Scinax squalirostris 
1,2,3 

Abun X   X   X X X X X X X X X X X X 
Mar/ 
set/dez 

Abr/ 
dez/fev 

Sapo-cavador, Sapo-Chico Odontophrynus americanus 
1,2,3 

Abun X X  X X X X X X X X X X X X X X X Dez  

Rã-saltadora Leptodactylus gracilis 
1,2 

Com X   X X X X X X X X X X X X X X X Set fev 

Rã-manteiga; Rã-comum Leptodactylus ocellatus 
1,2,3 

Abun X   X X X X X X X X X X X X X X X   

Ranzinha-de-quatro-olhos Physalaemus biligonigerus 
1,2 

Abun X X    X X X X X X X X X X X X X Fev  março 

Ranzinha-gato Physalaemus gracilis 
1,2 

Abun X   X X X X X X X X X X X X X X X Set fev 

Macaquinho Pseudopaludicola falcipes 
1,2,3 

Abun X   X X X X X X X X X X X X X X X Jul abril 

Rã-flutuante Pseudis minutus 
1,2,3 

Abun X   X  X X X X X X X X X X X X X Set fev 

Perereca-de-pintas-claras Scinax fuscovarius 
1,2,3 

Com X    X X X X X X X X X X X X X X Set mar 

Rã-piadora Leptodactylus latinasus 
1,2,3 

Inc X   X X X X X X X X X X X X X X X Out fev 
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Tabe la  8 .  Rép te i s  

 
RÉPTEIS 
    Ambiente  Presença sazonal 
NOME COMUM NOME CIENTÍFICO Quant Fonte Habt B D P L M C Con   J  F M A M J J A S O N D 
Tigre d' água Trachemys dorbiginy Abun 1,2 Aqu X X X X X X  X X X X X X X X X X X X 

Cágados-preto, tartaruga -de-bunda Acantochelys spixii  Abun 1,2 Aqu X X  X  X  X X X X X X X X X X X X 

Cágado-de-pescoço-espinhudo Hydromedusa tectifera Com 1,2 Aqu X X  X  X  X X X X X X X X X X X X 

Cágado de barbilhão Phrynops hilarii Abun 1,2 Aqu X X  X  X  X X X X X X X X X X X X 

LagartiXa-da-areia Liolaemus occipialis Com 1,2 Terr  X     vuln X X X X X X X X X X X X 

Téiu, lagarto-de-papo-amarelo Tupinambis sp Com 1,2  X X   X  X  X X X X X X X X X X X X 

Cobra-de-vidro Ophiodes striatus Inço 1,2 Terr  X      X X X X X X X X X X X X 

Cobra-de-duas-cabeças Amphisbaena dawinii Abun 1,2 Fos      X  X X X X X X X X X X X X 

Cobra d'agua Helicops infrataeniatus Abun 1,2 Aqu X   X X X  X X X X X X X X X X X X 

Cobra-verde, ou d'água Liophis jaegeri Com 1,2  X       X X X X X X X X X X X X 

Cobra-lisa Liophis miliaris Abun ,2  X X   X X  X X X X X X X X X X X X 

Cobra-verde Liophis poecilogyrus Abun 1,2  X X   X X  X X X X X X X X X X X X 

Jararaquinha-da-praia; bicuda Lystrophis dorbigny Abun 1,2  X X    X  X X X X X X X X X X X X 

cobra-verde Philodrias aestiva Inço 1      X   X X X X X X X X X X X X 

Cobra-verde Philodryas olfersii Inço 2 Arb     X   X X X X X X X X X X X X 

Parelheira, Papa-pinto Philodryas patagoniensis Abun 1 Arb X X  X X X  X X X X X X X X X X X X 

Cobra-da-arena Thamnodynastes hypoconia Inço 2      X X  X X X X X X X X X X X X 

Cobra-da-arena Thamnodynastes strigatus Inço 1,2      X X  X X X X X X X X X X X X 

Cuzeira, Urutu,jararaca de agosto Bothrops alternatus com 1       X  X X X X X X X X X X X X 

Jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris Raro 1  X   X   EP X X X X X X X X X X X X 
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Tabe la  9  A .  Aves  

 
AVES  Presença sazonal 
NOME COMUM NOME CIENTÍFICO Fonte   J   F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 
Ema Rhea americana 1,2 X X X X X X X X X X X X 
perdiz Nothura maculosa  1 X X X X X X X X X X X X 
Mergulhão-de-orelhas-brancas Rollandia (Podiceps) rolland 1 X X X X X X X X X X X X 
Mergulhão grande Podiceps major   1,2 X X X X X X X X X X X X 
Mergulhão Podilymbus podiceps   1 X X X X X X X X X X X X 
Tesourão Fregata magnificens  1             
Biguá Phalacocorax  brasilianus  1,2 X X X X X X X X X X X X 
Garça-moura ou Socó grande Ardea cocoi 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Garça-branca-grande Casmerodius albus 1,2 X   X X X X X X X X X X X 
Garça-branca-pequena Egretta thula 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Socó Tigrissoma lineatum 2 X X X X X X X X X X X X 
Socó Tigrissoma fasciatum 2 X X X X X X X X X X X X 
Garça-vaqueira Bulbucus ibis 2 X X X X X X X X X X X X 
Maria-faceira Syrigma sibilatrix 2 X X X X X X X X X X X X 
Socózinho Butorides striatus 1,2 X X X       X X X 
Savacu Nycticorax nycticorax 1 X X X X X X X X X X X X 
Socoí-amarelo Ixobrychus involucrus 1 X X X X X X X X X X X X 
Socó-boi-baio Botaurus pinnatus 1 X X X       X X X 
Jaburu Jabiru mycteria 2             
Cabeça-seca Mycteria americana 1,2 X X X         X 
Jõao-grande Ciconia (Euxenura) maguari 1 X X X X X X X X X X X X 
Maçarico-de-cara-pelada, Chapéu-velho Phimosus infuscatus 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Maçarico-preto Plegadis chihi 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Colhereiro Platalea (Ajaia) ajaja 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Urubú Coragyps atratus 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Gaviãozinho carijó Acciper striatus 1,2 X X X       X X X 
Gavião-caramujeiro Rostrhamus sociabilis  1 X X X X X X X X X X X X 
Gavião-caboclo Heterospizias meridionalis 1 X X X X X X X X X X X X 
Gavião-asa-de-telha. Parabuteo unicintus  1             
Gavião-carijó Buteo magnirostris 1 X X X X X X X X X X X X 
Caracará Caracara plancus 1 X X X X X X X X X X X X 
Carrapateiro Milvago chimachima 1 X X X X X X X X X X X X 
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Quiriquiri Falco sparverius 1 X X X X X X X X X X X X 
Chimango Milvago chimango 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Marreca-piadeira, Irerê Dendrocygna viduata 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Capororoca, Cisne-branco Coscoroba coscoroba 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Cisne-de-pescoço-negro, pato-arminho Cygnus melancoryphus 1,2,8 X X X X X X X X X X X X 
Marreca-pé-vermelho Amazonetta brasiliensis 1 X X X X X X X X X X X X 
Marreca-oveira Anax sibilatrx 1,2             
Marreca-pardinha Anax flavirostris 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Marreca-colhereira Anas platalea 1      X X X X    
Marreca-parda Anas georgica 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Marreca-de-asa-azul Anas discors 2             
Marreca-cri-cri Anas versicolor 1 X X X X X X X X X X X X 
marrecão Netta peposaca 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Tachã Chauna torquata 1 X X X X X X X X X X X X 
Carão Aramus guarauma 1,2 X X X X X X X X X X X X 
Saracura-do-banhado Pardirallus (Ortygonax) sanguinolentus 1 X X X X X X X X X X X X 
Três-potes Aramides cajanea 1 X X X X X X X X X X X X 
Galinhola ou Frango d'água Gallinula chloropus 1 X X X X X X X X X X X X 
Frango-d'água-carijó Gallinula melanops 1 X X X X X X X X X X X X 
Carqueja-de-bico-maculado Fulica armillata 1 X X X X X X X X X X X X 
Carqueja-de-bico-amarelo Fullica leucoptera  1 X X X X X X X X X X X X 
Jaçanã Jacana jacana  1 X X X X X X X X X X X X 
Piru-piru Haematopus palliatus 1 X X X X X X X X X X X X 
Pernilongo Himantopus mexicanus  1 X X X X X X X X X X X X 
Quero-quero Vanellus chilensis  1,2 X X X X X X X X X X X X 
Batuiruçu Pluvialis dominica  1 X X X        X X 
 Batuiruçu-de-axila-preta Pluvialis squatarola  1 X X X        X X 
Batuíra-norte-americana Charadrius semipalmatus  1 X X X        X X 
Batuíra-de-coleira Charadrius collaris  1 X X X X X X X X X X X X 
Batuíra-de-coleira-dupla Charadrius falklandicus  1 X X X X X X X X X X X X 
Maçarico-de-bico-virado Limosa haemastica 1 X X X        X X 
Maçarico-do-campo Bartramia longicauda  X X X        X X 
Maçarico-grande-perna-amarela Tringa melanoleuca 1 X X X X     X X X X 
Maçarico-perna-amarella Tringa flavipes 1 X X X        X X X  X 
Vira-pedra Arenaria interpres  1             
Narceja Gallinago paraguaiae  1 X X X X X X X X X X X X 
Maçarico de papo-vermelho Calidris canutus  1    X X X X X X X X  
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Maçarico-branco Calidris alba  1 X X X        X X 
Maçarico-de-sobre-branco Calidris fuscicollis  1 X X X      X X X  X 
Maçarico-acanelado Tryngites subruficollis  1 X X X X    X X X X X 
Gaivotão Larus dominicanus  1 X X X X X X X X X X X X 
Gaivota-maria-velha Larus maculipennis  1 X X X X X X X X X X X X 
Trinta-réis-de-bico-vermelho Sterna hirundinacea  1    X X X X X X X X  
Trinta-réis-grande Phaetusa simplex  1 X X  X X X X X X X X X X 
Trinta-réis-de-bico-preto Gelochelidon nilotica  1 X X X       X X X 
Trinta-réis-de-coroa-branca Sterna trudeaui 1 X X  X X X X X X X X X X 
Trinta-réis-anão Sterna superciliaris 1 X X  X X X X X X X X X X 
Trinta-réis-real Sterna (thalasseus) maxima  1             
Trinta-réis-de-bico-amarelo Sterna eurygnata  1             
Talha-mar Rynchops niger (nigra)  1 X X X X X X X X X X X X 
Asa-branca, Pombão Columba picazuro 1 X X  X X X X X X X X X X 
Rolinha-roxa Columbina talpacoti  1 X X  X X X X X X X X X X 
Rolinha Columbina picui 1 X X  X X X X X X X X X X 
Caturrita Myopsita monachus 1 X X  X X X X X X X X X X 
Alma-de-gato Piaya cayana  1 X X  X X X X X X X X X X 
Anu-preto Crotophaga ani  1 X X  X X X X X X X X X X 
Anu-branco Guira-guira  1 X X  X X X X X X X X X X 
Saci Tapera naevia  1 X X  X X X X X X X X X X 
Coruja-da-igreja Tyto alba  1 X X  X X X X X X X X X X 
Corujinha-do-mato Otus choliba  1 X X  X X X X X X X X X X 
Coruja-do-campo Speotyto (Athene) cunicularia  1 X X  X X X X X X X X X X 
Coruja-orelhuda Rhinoptynx clamator  1 X X  X X X X X X X X X X 
Besourinho-de-bico-vermelho Chlorostilbon aureoventris  1 X X  X X X X X X X X X X 
 Beija-flor-de-fronte-vermelha Thalurania glaucopis  1 X X  X X X X X X X X X X 
 Martim-pescador-grande Ceryle torquata  1 X X  X X X X X X X X X X 
Martim-pescador-verde Chloroceryle amazona  1 X X  X X X X X X X X X X 
 Martim-pescador-pequeno Chloroceryle americana  1 X X  X X X X X X X X X X 
Pica-pau-verde-barrado Colaptes (Chrysoptylus) melanochlortos  1 X X  X X X X X X X X X X 
Pica-pau-do-campo Colaptes campestris  1 X X  X X X X X X X X X X 
Curriqueiro Geositta cunicularia  1 X X  X X X X X X X X X X 
Curutiê Certhiaxis cinnamonea  1 X X  X X X X X X X X X X 
Bate-bico Phleocryptes melanops  1 X X  X X X X X X X X X X 
Junqueiro-de-bico-curvo Limnorsis curvirostris  1 X X  X X X X X X X X X X 
Papa-piri Tachuris rubrigastra  1    X X X X X X    
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Filipe Myiophobus fasciatus  1 X X X        X X 
Noivinha Xolmis irupero  1 X X  X X X X X X X X X X 
Colegial Lessonia rufa 1     X X X X X    
Maria-preta-bico-azulado Knopilegus cyanirostris  1 X X  X X X X X X X X X X 
Viuvinha-de-óculos Hymenops perspicillatus  1 X X X X X X X X X  X X X 
Suiriri-pequeno Satrapa icterophrys  1 X X X X X X X X X X X X 
Suiriri-cavaleiro, Ginete Machetornis rixosus  1 X X  X X X X X X X X X X 
Bem-te-vi Pitangus sulphuratum  1 X X X X X X X X X X X X 
Tesourinha, Andorinha Tyrannus savana  1 X X X   X X X      X 
Andorinha-de-testa-branca Tachyneta leucorrhoa 1 X X X        X X 
Andorinha-chilena Tachyneta meyeni  1     X X X X X    
Andorinha-do-campo Phaeoprogne (Progne) tapera  1 X X X         X 
Andorinha-morena Alopochelidon fucata  1 X X X X X X X X X X X X 
Caminheiro-de-unha-curta Anthus furcatus  1 X X X X X X X X X X X X 
 Caminheiro-zumbidor Anthus lutescens  1 X X X X X X X X X X X X 
Caminheiro-de-espora Anthus corredera  1 X X X X X X X X X X X X 
 Corruíra Troglodytes aedon 1 X X X X X X X X X X X X 
Tico-tico Zonotrichia capensis 1 X X X X X X X X X X X X 
Tico-tico-do-campo Ammodramus (Myospiza) humeralis  1 X X X X X X X X X X X X 
Tico-tico-do-banhado Donacospiza albifrons  1 X X X X X X X X X X X X 
Canário-da-terra-verdadeiro Silicalis flaveola  1 X X X X X X X X X X X X 
Tupiu Sicalis luteola 1 X X X X X X X X X X X X 
Coleirinho Sporophila caerulescens 1 X X X X X X X X X X X X 
cardeal Paroaria coronata  1 X X X X X X X X X X X X 
Sanhaçu-cinzento Thraupis sayaca  1 X X X X X X X X X X X X 
Sanhaçu-frade Stephanophorus diadematus  1 X X X X X X X X X X X X 
Pia-cobra Geothlypis aequinoctialis  1 X X X X X X X X X X X X 
Sargento Agelaius thilius  1 X X X X X X X X X X X X 
Garibaldi Agelaius ruficapillus 1 X X X X X X X X X X X X 
Polícia-inglesa Sturnella (Leistes) superciliaris  1 X X X X X X X X X X X X 
Dragão Pseudoleistes virescens  1 X X X X X X X X X X X X 
Cardeal-do-banahado Amblyramphus holosericus  1,2 X X X X X X X X X X X X 
Asa-de-telha Molothrus badius 1 X X X X X X X X X X X X 
Vira-bosta Molothrus bonariensis  1 X X X X X X X X X X X X 
Pintassilgo Carduelis (Spinus) magellanica  1 X X X X X X X X X X X X 
João-de-barro Furnarius rufus 2 X X X X X X X X X X X X 
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Tabe la   9  B .  Aves  

 
AVES Habitat  

ORDEM NOME COMUM NOME CIENTÍFICO Quant L B D M
 
C P Ocorrência Conservaçao Agrupamento 

STRUTHIFORMES Ema Rhea americana   X X X X  residente anual 
quase 
ameaçado Ave terrestre 

TINAMIFORMES Perdiz ou codorna Nothura maculosa    X  X X  residente anual  Ave terrestre 

PODICIPEDIFORMES Mergulhão-de-orelhas-brancas Rollandia  rolland X X     residente anual  
Aquática 
continental 

PODICIPEDIFORMES Mergulhão grande Podiceps major    X X     residente anual  
Aquática 
continental 

PODICIPEDIFORMES Mergulhão Podilymbus podiceps   Abun X X     residente anual  
Aquática 
continental 

PELECANIFORMES Tesourão Fregata magnificens  Raro X X     visitante, HS  
Aquática 
continental 

PELECANIFORMES Biguá Phalacocorax brasilianus  Abun X X     residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Garça-moura ou Socó grande Ardea cocoi  X X   X  residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Garça-branca-grande Casmerodius albus Comu X X   X  residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Garça-branca-pequena Egretta thula Comu X X   X  residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Socó-boi-verdadeiro Tigrissoma lineatum  X X     residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Socó Tigrissoma fasciatum  X X     residente anual Em perigo 
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Garça-vaqueira Bulbucus ibis  X X     residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Maria-faceira Syrigma sibilatrix  X X     residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Socózinho Butorides striatus Comu X X     migrante pri/ver  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Savacu Nycticorax nycticorax Comu X X     residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Socoí-amarelo Ixobrychus involucrus Inço X X     residente anual  
Aquática 
continental 
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CICONIIFORMES Socó-boi-baio Botaurus pinnatus Com X X     migrante pri/ver  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Jaburu Jabiru mycteria  X X     vagante  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Cabeça-seca Mycteria americana  X X   X  migrante pri/ver  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Jõao-grande Ciconia (Euxenura) maguari Com X X   X  residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Maçarico-de-cara-pelada Phimosus infuscatus Com X X     residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Maçarico-preto Pegladis chihi Com X X     residente anual  
Aquática 
continental 

CICONIIFORMES Colhereiro Platalea (Ajaia) ajaja Com X X   X  residente anual  
Aquática 
continental 

FALCONIFORMES Urubú Coragyps atratus Abun X X  X X  residente anual  Aves de rapina 
FALCONIFORMES Gaviãozinho carijó Acciper striatus Abun X X  X X  migrante pri/ver  Aves de rapina 
FALCONIFORMES Gavião-caramujeiro Rostrhamus sociabilis  abun X X  X X  residente anual  Aves de rapina 
FALCONIFORMES Gavião-caboclo Heterospizias meridionalis Abun X X  X X  residente anual  Aves de rapina 
FALCONIFORMES Gavião-asa-de-telha. Parabuteo unicinctus  Inço X X  X X  desconhecido em perigo Aves de rapina 
FALCONIFORMES Gavião-carijó Buteo magnirostris Abu X X  X X  residente anual  Aves de rapina 
FALCONIFORMES Caracará Caracara plancus Abu X X X X X  residente anual  Aves de rapina 
FALCONIFORMES Carrapateiro Milvago chimachima Abu X X X X X  residente anual  Aves de rapina 
FALCONIFORMES Quiriquiri Falco sparverius Abu X X X X X  residente anual  Aves de rapina 
FALCONIFORMES Chimango Milvago chimango Abu X X X X X  residente anual  Aves de rapina 

ANSERIFORMES Marreca-piadeira, Irerê Dendrocygna viduata  X X     residente anual  
Aquática 
continental 

ANSERIFORMES Capororoca, Cisne-branco Coscoroba coscoroba Inc X X     residente anual  
Aquática 
continental 

ANSERIFORMES 
Cisne-de-pescoço-negro, pato-
arminho Cygnus melancoryphus Inc X X     residente anual  

Aquática 
continental 

ANSERIFORMES Marreca-pé-vermelho Amazonetta brasiliensis Abun X X     residente anual  
Aquática 
continental 

ANSERIFORMES Marreca-oveira Anax sibilatrix Inço X X     
visitante 
migratório  

Aquática 
continental 

ANSERIFORMES Marreca-pardinha Anax flavirostris Com X X     residente anual  
Aquática 
continental 

ANSERIFORMES Marreca-colhereira Anas platalea Inço X X     
visitante 
migratório  

Aquática 
continental 

ANSERIFORMES Marreca-parda Anas georgica Com X X     residente anual  
Aquática 
continental 
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ANSERIFORMES Marreca-de-asa-azul Anas discors Com X X     visitante HN  
Aquática 
continental 

ANSERIFORMES Marreca-cri-cri Anas versicolor Com X X     residente anual  
Aquática 
continental 

ANSERIFORMES marrecão Netta peposaca Com X X     residente anual  
Aquática 
continental 

ANSERIFORMES Tachã Chauna torquata  X X     residente anual  
Aquática 
continental 

GRUIFORMES Carão Aramus guarauma com X X     residente anual  
Aquática 
continental 

GRUIFORMES Saracura-do-banhado Pardirallus sanguinolentus  X X     residente anual  
Aquática 
continental 

GRUIFORMES Três-potes Aramides cajanea Com X X     residente anual  
Aquática 
continental 

GRUIFORMES Galinhola ou Frango d'água Gallinula chloropus Com X X  X X  residente anual  
Aquática 
continental 

GRUIFORMES Frango-d'água-carijó Gallinula melanops Com X X  X X  residente anual  
Aquática 
continental 

GRUIFORMES Carqueja-de-bico-maculado Fulica armillata Com X X     residente anual  
Aquática 
continental 

GRUIFORMES Carqueja-de-bico-amarelo Fulica leucoptera  Com X X     residente anual  
Aquática 
continental 

CHARADRIIFORMES Jaçanã Jacana jacana  Com X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Piru-piru Haematopus palliatus Abun X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Pernilongo Himantopus mexicanus  X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Quero-quero Vanellus chilensis  Abun X X X X X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Batuiruçu Pluvialis dominica  Abun X X   X  visitante HN  Aves limícolas  
CHARADRIIFORMES  Batuiruçu-de-axila-preta Pluvialis squatarola  Inço X X   X  visitante HN  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Batuíra-norte-americana Charadrius semipalmatus  Inço X X   X  visitante HN  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Batuíra-de-coleira Charadrius collaris  Com X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Batuíra-de-coleira-dupla Charadrius falklandicus  Com X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Maçarico-de-bico-virado Limosa haemastica  X X   X  visitante HN  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Maçarico-do-campo Bartramia longicauda Inço X X   X  visitante HN  Aves limícolas 

CHARADRIIFORMES
Maçarico-grande-perna-
amarela Tringa melanoleuca Abun X X   X  visitante HN  Aves limícolas 

CHARADRIIFORMES Maçarico-perna-amarella Tringa flavipes Comu X X   X  visitante HN  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Vira-pedra Arenaria interpres  Inço X X     visitante HN  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Narceja Gallinago paraguaiae  Com X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Maçarico de papo-vermelho Calidris canutus   X X   X  visitante HN  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Maçarico-branco Calidris alba  Abun X X   X  visitante HN  Aves limícolas 
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CHARADRIIFORMES Maçarico-de-sobre-branco Calidris fuscicollis  Abun X X   X  visitante HN  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Maçarico-acanelado Tryngites subruficollis  Comu X X   X  visitante HN vulnerável Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES gaivotão Larus dominicanus  Com X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Gaivota-maria-velha Larus maculipennis  Abun X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Trinta-réis-de-bico-vermelho Sterna hirundinacea  Com X X   X  visitante conesul  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Trinta-réis-grande Phaetusa simplex   X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Trinta-réis-de-bico-preto Gelochelidon nilotica  Inço X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Trinta-réis-de-coroa-branca Sterna trudeaui Com X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Trinta-réis-anão Sterna superciliaris Inço X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Trinta-réis-real Sterna maxima  Inço X X   X  residente anual  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Trinta-réis-de-bico-amarelo Sterna sandvicensis   X X   X  visitante conesul  Aves limícolas 
CHARADRIIFORMES Talha-mar Rynchops niger    X X   X  residente anual  Aves limícolas 
COLUMBIFORMES Asa-branca, Pombão Columba picazuro  X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
COLUMBIFORMES Rolinha-roxa Columbina talpacoti  Abun X X   X  residente anual  Aves terrestres 
COLUMBIFORMES Rolinha Columbina picui  X X   X  residente anual  Aves terrestres 
COLUMBIFORMES Caturrita Myopsita monachus  X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
CUCULIFORMES Alma-de-gato Piaya cayana   X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
CUCULIFORMES Anu-preto Crotophaga ani   X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
CUCULIFORMES Anu-branco Guira-guira   X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
CUCULIFORMES Saci Tapera naevia   X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
STRIGIFORMES Coruja-da-igreja Tyto alba   X X  X X  residente anual  Aves de rapina 
STRIGIFORMES Corujinha-do-mato Otus choliba   X X  X   residente anual  Aves de rapina 
STRIGIFORMES Coruja-do-campo Speotyto cunicularia   X X  X X  residente anual  Aves de rapina 
STRIGIFORMES Coruja-orelhuda Rhinoptynx clamator  Incom X X  X   residente anual  Aves de rapina 
APODIFORMES Besourinho-de-bico-vermelho Chlorostilbon aureoventris  Comu X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
APODIFORMES  Beija-flor-de-fronte-vermelha Thalurania glaucopis   X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
CORACIIFORMES  Martim-pescador-grande Ceryle torquata  Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
CORACIIFORMES Martim-pescador-verde Chloroceryle amazona   X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
CORACIIFORMES  Martim-pescador-pequeno Chloroceryle americana   X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PICIFORMES Pica-pau-verde-barrado Colaptes melanochloros    X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PICIFORMES Pica-pau-do-campo Colaptes campestris    X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Curriqueiro Geositta cunicularia  Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Curutiê Certhiaxis cinnamonea  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Bate-bico Phleocryptes melanops  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Junqueiro-de-bico-curvo Limnorsis curvirostris  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Papa-piri Tachuris rubrigastra   X X  X X  visitante conesul  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Filipe Myiophobus fasciatus   X X  X X  migrante pri/verão  Aves terrestres 
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PASSERIFORMES Noivinha Xolmis irupero   X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Colegial Lessonia rufa Com X X  X X  visitante conesul  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Maria-preta-bico-azulado Knopilegus cyanirostris  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Viuvinha-de-óculos Hymenops perspicillatus   X X  X X  visitante conesul  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Suiriri-pequeno Satrapa icterophrys  Inço X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Suiriri-cavaleiro, Ginete Machetornis rixosus  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Bem-te-vi Pitangus sulphuratum  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Tesourinha, Andorinha Tyrannus savana  Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Andorinha-de-testa-branca Tachyneta leucorrhoa  X X  X X  migrante pri/verão  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Andorinha-chilena Tachyneta meyeni  Inço X X  X X  visitante conesul  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Andorinha-do-campo Phaeoprogne tapera   X X  X X  migrante pri/verão  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Andorinha-morena Alopochelidon fucata  Inço X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Caminheiro-de-unha-curta Anthus furcatus  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES  Caminheiro-zumbidor Anthus lutescens  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Caminheiro-de-espora Anthus corredera  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES  Corruíra Troglodytes aedon Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Tico-tico Zonotrichia capensis Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Tico-tico-do-campo Ammodramus humeralis  Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Tico-tico-do-banhado Donacospiza albifrons  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Canário-da-terra-verdadeiro Sicalis flaveola  Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Tupiu Sicalis luteola Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Coleirinho Sporophila caerulescens Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES cardeal Parcaria coronata  Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Sanhaçu-cinzento Thraupis sayaca  Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Sanhaçu-frade Stephanophorus diadematus  Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Pia-cobra Geothlypis aequinoctialis  Abun X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Sargento Agelaius thilius  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Garibaldi Agelaius ruficapillus Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Polícia-inglesa Sturnella superciliaris  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Dragão Pseudoleistes virescens  Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Cardeal-do-banahado Amblyramphus holosericus  Inço X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Asa-de-telha Molothrus badius Com X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Vira-bosta Molothrus bonariensis  Abu X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES Pintassilgo Carduelis magellanica  Abu X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
PASSERIFORMES João-de-barro Furnarius rufus  X X  X X  residente anual  Aves terrestres 
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Tabe la  10 .  Mamí fe ros  

 
 
MAMÍFEROS 
 Espécie Concentração         

ORDEM NOME COMUM 
NOME 
CIENTÍFICO Quantidade 

Fonte B L D P M C 
Conservação 

EDENTATA Tatu- peludo Euphractus sexcinctus  6     X X  
CARNÍVORA Graxaim-do-campo Dusicyon gymnocercus  1     X X  
CARNÍVORA Graxaim-do-mato Dusicyon thous comum 1     X X  
CARNÍVORA Mão-pelada Procyron cancrivorus  1,2,4 X X   X X Vulnerável 
CARNÍVORA Zorrilho Conepatus chinga comum 1,6 X X X X X X NA 
CARNÍVORA Furão Galictis cuja  1,2 X    X X NA 
CARNÍVORA Lontra Lutra longicaudis  1,2,3,4,6 X X     vulnerável 
MARSUPIALIA Cuica d´água Chironectes minimus  1,6 X X     vulnerável 

MARSUPIALIA Cuica-de-3-listras 
Monodelphis 
americana  1,6 X    X X  

MARSUPIALIA Cuica cauda grossa 
Lutreolina 
crassicaudata  1,6 X X   X X  

MARSUPIALIA Gambá-orelha-branca Didelphis albiventris  1,6 X    X X  
RODENTIA Rato da duna ou capim Calomis launcha  1,6   X   X  
RODENTIA Rato-do-junco Holochilus brasiliensis  1,6 X X    X  
RODENTIA Rato-d´água Nectomys squamipes  1,6 X X   X   
RODENTIA Ratazana Rattus norvergicus  1,6 X X      
RODENTIA Ratão-do-banhado Myocastor coypus  1,2,4,6 X X   X  NA 
RODENTIA Tuco-tuco Ctenomys torquatus endêmico 1,2,5   X  X NA 
RODENTIA Tuco-tuco Ctenomys minutus  5        
RODENTIA Tuco-tuco branco Ctenomys flamarionis  5       vulnerável 
RODENTIA Preá Cavea aperea comum 1 X   X X X  

RODENTIA Capivara, Capincho 
Hydrochaeris 
hydrochaeris  1,2,4,6 X X      

CHIROPTERA Morcego-fruteiro Sturnira lilium  1,6        
CHIROPTERA Morcego-pescador Noctilio leporinus  1,6 X X   X X  
CHIROPTERA Morcego-cara-branca Artibeus lituratus  1,6 X    X   
LAGOMORPHA Lebre Lepus capensis Comum/abun 1,2     X X NA 

 



 

8. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

8.1 OCUPAÇÃO  

A Restinga da Lagoa dos Patos demonstra um quadro de estagnação 

socioeconômica desde o século XIX, de tal forma que os padrões de 

ocupação espacial do terr itório seguem as mesmas características daquela 

época, comprovando a inf luência do isolamento geográfico. Os povoados 

continuam sendo poucos, o modelo de produção agrícola não mudou, nível 

tecnológico é baixo e a monocultura de cebola continua sendo o principal 

produto explorado. A forma de produção agrícola e sua comercial ização 

verif icam-se de forma desorganizada e ineficiente (Tagl inai, 1995).  

As condições precárias das estradas dif icultam o acesso principalmente às 

regiões mais isoladas (Bojuru, Estreito, Capivaras); muitas vezes, os 

deslocamentos são real izados pela praia, quando as condições cl imáticas 

permitem. O transporte rodoviário (FIG.7) é representado pela RST-101, de 

l igação entre São José do Norte e Tavares. É conhecida como “Estrada do 

Inferno” e apresenta 108 Km sem pavimentação. O transporte hidroviário 

deficitário é caro.(Tagl iani, 1995) 

8.2. DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO  

A densidade demográfica é de 9,9 habitantes/km2 sendo a região um dos 

maiores vazios demográficos do estado (TAB 11).  Com a predominância do 

setor primário em toda a região (agricultura, pesca, pecuária e 

f lorestamento), verif ica-se um padrão de dispersão nos assentamentos 

humanos. 

Atualmente, o município de Mostardas possui a maior área terr itorial 

(1.941,7 km2), seguido de São José do Norte, com 1.135,3 km2 e Tavares 

com 652,3 km2 (IBGE, 1996). 

São José do Norte concentra a maior população urbana (68%), devido à 

proximidade com a cidade de Rio Grande. Apresenta a maior densidade 

demográfica (20,1 habitantes/km2), e exibe um franco processo de 

urbanização (IBGE, 1996). 

O município de Tavares, no seguimento mediano da restinga, comporta uma 

maior proporção da população rural, com uma densidade populacional de 

7,7 habitantes/km2. Predominam neste município pequenas e médias 
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propriedades (40-80 ha), com atividade agrícola pastori l . Na porção norte 

da restinga, no município de Mostardas, a distr ibuição espacial da 

população é mais equi l ibrada; predominam médias propriedades, onde se 

cult iva principalmente cebola e arroz. A produção de lã é também um 

recurso localmente importante. 

Tabe la  11 .  Popu lação da  á rea  de  es tudo por  mun ic íp io .  Fon te  IBGE,  1996 .  

Município Área total(km2 População Total (1996) População Urbana População Rural 

Mostardas 1.941,7 9.303 5.217 4.086 

Tavares 652,3 5.068 2.157 2.911 

São José do Norte 1.135,3 22.767 15,399 7.368 

A atividade econômica da área de estudo encontra-se baseada no setor 

primário, sendo a agricultura a principal at ividade, destacando-se a cultura 

de arroz e cebola. 

O modelo geofís ico nas três regiões é bem diferenciado e, portanto, as 

condições edáficas são também dist intas nos mesmos. Assim, no município 

de Mostardas, onde as planícies aluviais pleistocênicas são muito extensas 

(Cunha, 1994; apud, Tagl iani 2002) predominam os solos férteis, altamente 

favoráveis para o cult ivo extensivo de arroz e pecuária. O arroz é cult ivado 

em grandes propriedades, com alto grau de mecanização e tecnologia. Já 

no município de São José do Norte, a principal cultura nas pequenas e 

médias propriedades é a cebola, devido à predominância de solos de 

origem marinha, bastante permeáveis, que apresentam problemas de 

excessos de água no inverno e déficit no verão. Os terraços pleistocênicos 

ocorrem apenas no entorno do distr ito de Bojuru, na área denominada de 

Barra Falsa, estendendo-se para o sul até à região do Estreito. Entretanto, 

nestas áreas a proximidade do estuário representa um alto r isco para as 

práticas agrícolas, em função da freqüência de penetração da cunha sal ina 

(Tagl iani, 1995). Estas dif iculdades l imitam a produção pecuária da região. 

Nos solos mais altos, onde predomina a r iz icultura, uti l iza-se o sistema de 

cult ivo de taipas, onde a água de irr igação é geralmente da Lagoa dos 

Patos. A pecuária contribui um pouco para a economia local, produzem-se 

rebanhos de bovinos, suínos e aves. 

Nas partes mais baixas da Planície costeira, os solos são mais arenosos. 

Extensas áreas de dunas obl iteradas e mantos de aspersão eól ica foram 
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f lorestados com Pinnus sp nos últ imos 15 anos. A exploração deste recurso 

tem sido incipiente, porém há perspectivas de seu aumento. 

Nas partes situadas mais oeste, os solos são bastante diversif icados, sendo 

que próximo á Laguna dos Patos, os solos necessitam de um manejo 

especial para serem incorporados pela agropecuária local, devido à 

sal inização periódica das águas.  

O setor industr ial na região é constituído por indústr ias de pescado e 

madeireiras, sendo responsável por 5% da geração de ICMS e absorve a 

7% da mão-de-obra regional disponível (IBGE, 1996). 

Tabe la  12 .  Indús t r i a  por  mun ic íp io .  Fon te  IBGE,  1996 .  
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Mostardas 44 514 558 17 1004 9 38,7 21,7 

Tavares 16 158 174 11 23 121 68,8 19,5 

São José do Norte 10 7 17 4 5 34 40,0 53,0 

 
O setor primário ocupa em Mostardas uma posição central, sendo a 

agricultura a maior fonte de renda, destacando-se a cultura de arroz 

irr igado e, em menor escala, a cebola. 

A estratif icação da área rural do município está organizada de forma que 

predominam propriedades entre 21 e 50 ha, pertecentes a 24,6% dos 

produtores da região. As propriedades com mais de 1000 ha perfazem 42% 

da área rural e encontram-se concentradas nas mãos de 3% dos produtores 

rurais, sendo destinada à cultura de arroz e à pecuária. A cultura da cebola 

por sua vez, é cult ivada nas pequenas e médias propriedades e envolve o 

maior número de produtores. A produtividade de arroz e cebola é mais 

elevada neste município que a média do Estado. 

O f lorestamento com espécies de pinheiras (Pinnus spp) é uma atividade 

recente, ocupando atualmente uma área expressiva na região, em torno de 

21.000ha, estando concentrada neste município. A exploração madeireira é 

ainda incipiente e representa um grande potencial. É notável, entretanto 

que o município também detém as maiores áreas f lorestadas de eucal ipto, 
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razão pela qual a produção de mel de Mostardas é muito superior à de 

outros municípios. 

As atividades pecuárias principais de Mostardas são a bovinocultura, com 

72.210 cabeças e ovinocultura com 68.640 cabeças em 1994 (Prefeitura 

municipal de Mostardas). Este município é o maior produtor de lã, mel e 

leite, da região. 

A economia de Tavares é ainda bastante incipiente, comparada aos 

municípios de São José do Norte e Mostardas, e encontra-se al icerçada na 

agricultura e pecuária. 

A economia de cebola sobrepuja à de arroz em importância para a economia 

local, sendo inclusive de maior produtividade que a média dos outros 

municípios. Outras culturas importantes são feijão e milho. O alho tem 

pequena importância, apesar da alta produtividade neste município. 

A ovinocultura tem a maior produção no município com um rebanho de 

22.000 cabeças em 1994. A bovinocultura também é importante localmente. 

Os suínos ocupam o terceiro lugar em termos de valor de produção, 

seguidos pelas aves.Tavares é o segundo produtor de leite, lã e mel da 

região. 

Tabe la  13 .  P rodução  agr í co la  por  Mun ic íp io .  Fonte  IBGE,  1996 .  

 

Município Área Km Área 

cultivada 

(ha) 

Arroz (ha) Milho Soja Mandioca Batata Legumes 

Mostardas 947,3 25.390 24.500 500 100 80 11 75 

Tavares 1.941,7 35.216 33.300 700 0 120 11 1.070 

São josé 

do Norte 

1.135,3 6.897 2.730 1.500 0 20 8 2.500 

Tabe la   14 .  Cr iação  de an ima is  por  Mun ic íp io .  Fon te :  IBGE ,  1996  

 

Município Área km2 bovinos Cabras e 

ovelhas 

suínos galinhas Nºtotal de 

animais 

grandes 

Nºtotal 

de 

galinhas 

Mostardas 1.941,7 74.159 67.459 6.197 18.900 147.815 18.990 

Tavares 652,3 17.282 25.100 2.423 23.448 44.805 23.448 

São José 

do Norte 

1.135,3 42.099 6.350 5.626 60.701 54.075 60.701 
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A base econômica do município assenta-se na agricultura e na pesca. A 

produção pesqueira em 1989 alcançou entre 80 e 100 mil toneladas, 

representando uma importante fonte de renda para o município (Prefeitura 

Municipal de São José do Norte). A pesca se desenvolve na região por 

pescadores artesanais, que geralmente estão agrupados em colônias. 

São José do Norte é o maior produtor de cebola do l i toral; essa hortal iça 

superou a área plantada com arroz, em 1996. A característica de baixo 

nível de mecanização faz desta atividade uma grande empregadora de mão 

de obra, representando uma complementação de renda para pescadores 

principalmente na entresafra de camarão. 

Na estratif icação rural do município predominam a micro propriedade, com 

área entre 1 a 5 hectares. As propriedades com mais de 1.000 ha 

representam apenas 10% da área total, estando concentradas nas mãos de 

0,1% dos proprietários. 

O Grupo Joaquim Oliveira, o único grande produtor de arroz do município 

construiu um porto lacustre em Bojuru, isolando uma pequena parte da 

laguna dos Patos para conservar água doce e faci l i tar a irr igação de arroz. 

A part ic ipação da pecuária deste município na economia da região é menos 

expressiva que o município de Mostardas, exceção feita para a avicultura. A 

bovinocultura é a atividade mais desenvolvida, e a ovinocultura em 

segundo lugar. A produção de leite revela uma evolução posit iva, colocando 

em evidência a vantagem econômica da pecuária mais intensiva, sobre a de 

corte. Ocorre também a produção de lã como derivado da pecuária. A 

produção de ovos é a maior da região. (IBGE, 1996) 

8.3. ATIVIDADE PESQUEIRA  

A pesca pode ser dividida em pesca industr ial e artesanal. Até o início da 

década de 80, a pesca artesanal de teleósteos era uma atividade 

importante na Lagoa dos Patos. De 1985,em diante, assumiu o nível de 

subsistência, com exceção da pesca de tainha. As espécies de valor 

comercial na Lagoa dos Patos são: camarão-rosa Penaus paulensis , s ir i-

azul Cal l inectes sapidus, tainha Mugil platanus, bagre Netuna barba e 

corvina Micropogonias furnieri. 
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A pesca artesanal no estuário segue em padrão sazonal, claramente definido 

(Reis et al 1994). A corvina Micropogonias furnieri, que se al imenta 

ativamente em águas salobras, e o bagre Netuna barba, que uti l iza o 

estuário para a sua reprodução, são pescados na primavera; e o camarão-

rosa Farfantepenaus paulensis é capturado no verão e no outono; a pesca 

da tainha Mugil platanus, dá-se no outono, e da anchova, Pomatomus 

saltatrix, no inverno.  

8.3.1. Pesca do camarão – rosa (Farfantepenaeus paulensis) 

A pesca artesanal do camarão–rosa na Lagoa dos Patos ocorre 

principalmente nos meses de fevereiro à maio, coincidindo com a migração 

dos juvenis para o oceano. A captura na Lagoa dos Patos representa uma 

importante fatia do total da pesca de camarão-rosa da região Sudeste/sul 

do Brasi l . Normalmente mantendo-se superiores às capturas da pesca 

industr ial e da pesca artesanal de toda região (Valentini et al.,1991, apud; 

Neiva, 1996).  

Apesar desta lagoa ser o mais importante criadouro natural desta espécie no 

sul do Brasi l ,  o recrutamento ao estoque adulto pode ser considerado 

baixo, devido à intensidade da pesca artesanal (D’Incao, 1990;1991). 

Pesca do sir i-azul Cal l inectes sapidus 

Ocorre principalmente como subproduto da pesca artesanal de peixes e 

camarões (Vieira et al., 1985 apud Altmayer, 1999) e l imita-se ao consumo 

regional. No verão acontece a pesca voltada para a espécie, as fêmeas 

ovígeras estão agrupadas em zonas rasas próximo ao molhe leste da barra 

da Lagoa dos Patos. 

8.3.2.Pesca do bagre (Netuna barba) 

Esta espécie é intensamente capturada na lagoa dos Patos porque nessa 

área é onde a espécie real iza o único agrupamento importante. 

Mais de 90% da captura de bagres da pesca artesanal no estuário da lagoa 

é representada por Netuna barba. O restante é composto por Netuna 

planifrons e Genidens genidens (Reis, 1993). 

A portaria No. 171/98 do IBAMA autoriza a pesca do N. barba nos meses de 

março, abri l  e maio.  
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8.3.3. Pesca da tainha (Mugil platanus) 

A portaria NO. 171/98 do IBAMA autoriza a pesca de Mugil platanus nos 

meses de fevereiro/março/abri l/maio. No entanto, o Fórum da LP sugeriu a 

alteração no período de captura da espécie, passando a ser de outubro a 

maio. 

A pesca ocorre sobre indivíduos maturo, concentrados no estuário ou 

regiões costeiras, no período da migração reprodutiva para o mar, na época 

da corrida da tainha que tem seu pico em maio e junho. 

8.3.4. Pesca de corvina (Micropogonias furnier i) 

A captura de corvinas ocorre nos meados de novembro até o mês de março, 

quando elas estão entrando no estuário pós-desova. São indivíduos adultos 

que uti l izam o estuário para al imentar-se. 

Pode-se observar que a pesca da corvina na Lagoa dos Patos, a part ir do 

início da década de 80, decresceu muito, assim como outras espécies-alvo 

de captura efetuada no estuário. 

8.4. RECURSOS HÍDRICOS 

Os recursos hídricos da Planície Costeira do RS estão muito bem 

representados por um dos maiores complexos lagunares do mundo, onde se 

destacam a Lagoa dos Patos, Mir im e um grande número de lagoas menores 

distr ibuídas ao longo da l inha da costa. 

A navegação em todo o corpo lagunar interconecta os principais portos do 

Estado, local izados em Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, e são 

responsáveis pela movimentação anual de aproximadamente 22.500.000 

toneladas de produtos variados. A pequena largura (que, no entanto, tem 

350 Km de extensão), l imita a passagem de apenas um barco por vez e 

barcos que possuam um calado de até 17 pés. A cada ano é observada uma 

média de 500 navios que viajam através desse canal até Porto Alegre. 

As águas da Laguna dos Patos, bem como as dos r ios que nela deságuam, 

beneficiam as populações das cidades local izadas em suas margens, com 

mais de 2.000.000 de habitantes. O uso desta água pode ter o intuito de 

abastecer de algumas cidades, sendo principalmente empregada nas 

atividades agrícolas para a irr igação de lavouras de cebola e arroz, na 
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pecuária e no f lorestamento voltado a produção de madeira. Este corpo 

hídrico desempenha importante papel também na recreação e lazer.  

Atualmente, cerca de 60.000 ha de arrozais foram desenvolvidos nessas 

áreas e irr igados com água da Lagoa dos Patos. No sistema de cult ivo de 

taipas, a água de irr igação, geralmente retirada da Lagoa dos Patos, é 

colocada no ponto mais alto, por meio de bombas hidrául icas movidas á 

óleo combustível, e conduzida por gravidade para toda a lavoura. A época 

recomendada para a semeadura situa-se entre 15 de outubro e 15 de 

novembro. Para suprir a necessidade de água durante o ciclo da cultura, no 

sistema de cult ivos com taipas, é recomendada a uti l ização de vazões 

contínuas de 1,5 a 2,0 l i tro/ha/s, um período médio de irr igação de 80-100 

dias. No município de São José do Norte, a sal inização das águas da laguna 

nos meses de verão representa uma série de l imitações para esse uso. 

8.5. AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

A restinga da Lagoa dos Patos foi recentemente incorporada, juntamente 

com o restante da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, à Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica, que se estende até os Bañados Del Leste, no 

Uruguai constituindo a maior extensão contínua dentro da Rede de 

Reservas da Biosfera da UNESCO. 

A região representa uma das poucas áreas do l i toral brasi leiro classif icado 

como ecossistema l itorâneo não degradado (Diegues, 1988). Tagl iani 

(1995) recomenda a implantação de uma Área de Proteção Ambiental em 

toda a margem leste da Laguna dos Patos, devido à importância ambiental 

e histórica deste local. 

Todos os corpos d’água menores da restinga lagunar foram incluídos na 

classe de manejo “Conservação”, a qual admite os usos previstos nas 

classes “especial 1, 2 e 3” da resolução CONAMA número 20 (1986), que 

incluem desde o abastecimento doméstico, proteção das comunidades 

aquáticas, irr igação de hortal iças, plantas frutíferas, culturas arbóreas, 

cereal í feras e forrageiras, até dessedentação de animais e aqüicultura. 

As lagunas interiores, que podem estar conectadas com o maior corpo 

hídrico da restinga, constituem um recurso relativamente abundante na 

região e ainda pouco explorado, representando 5,8% da área do subsistema 

Restinga Lagunar(Tagl iani, 2002). As maiores lagunas tem sido uti l izadas 
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geralmente como um suprimento de reserva para a irr igação da lavoura, 

quando a Laguna dos Patos encontra-se sal inizada.  

A oeste da barreira pleistocênica da restinga da Lagoa dos Patos ocorre 

corpos lagunares rasos e banhados, desenvolvidos sobre terraços lagunares 

mais baixos, cujos maiores representantes são a Lagoa Juncal e o Banhado 

do Claudinho, ao Norte. Existem outros corpos d’água na região, porém são 

efêmeros, secando completamente em determinadas épocas do ano. A 

fauna existente nesses corpos d’água pode estar relacionada com a Lagoa 

dos Patos devido a movimentos migratórios sazonais ou até deslocamentos 

diários. 

8.5.1. Banhado do Claudinho 

A Lagoa do Claudinho é uti l izada como reservatório de água para eventuais 

períodos de estiagem nas propriedades do entorno da Barra Falsa. 

Encontra-se l igada á Barra Falsa, através de um complexo sistema de 

canais. Embora haja poucos estudos sobre este sistema ecológico, 

constituído pelo Banhado do Claudinho e Pontal do Bojuru, há indícios de 

que esta lagoa talvez seja uma das áreas de maior biodiversidade da 

restinga. 

O Banhado do Claudinho apresenta um notável valor cênico, encontra-se em 

excelente nível de preservação, local izando-se no interior de uma 

propriedade privada, de dif íc i l  acesso. Já existem planos de proteção para 

esta área, formulado no projeto Barra Falsa. Nele é aprovado um projeto de 

desenvolvimento agropecuário, de iniciat iva privada, aprovado pela FEPAM,  

prevendo a proteção destas áreas. 

A efetivação da Reserva do Banhado do Claudinho, abrange tanto os 

banhados e lagoas, como o sistema de dunas do pontal, que são áreas 

públ icas. 

A lagoa do Claudinho, apesar de ser enquadrada como área de conservação 

ambiental é uti l izada como reservatório de água para irr igação.  

7.5.2. Áreas de preservação permanente 

O Código Florestal Brasi leiro (Lei n° 4771/65) declara “as florestas e demais 

formas de vegetação natural como unidades de preservação permanente, 

estabelecendo as respectivas faixas de preservação”.  
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Na região ocorrem as seguintes unidades sob proteção legal: 

 I Mata de restinga e Vegetação de Banhados 

 II Lagoas e i lhas lagunares 

   III Dunas móveis e semifixas, e sua vegetação f ixadora 

Faixas de proteção  

   IV 100 metros das margens da Lagoa dos Patos 

 V Sít ios paleontológicos e Arqueológicos 

8.6. SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS  

Ocorrem nas margens da laguna depósitos de sambaquis (Foto 05), 

constituídos de conchas e resíduos de antigas civi l izações. Podem-se 

destacar também a presença de conchas marinhas fossi l izadas (Foto 06), 

como indícios da antiga regressão e transgressão marinha.  

 

Foto  05 -  Sambaqu is  
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Foto  06 .  Conchas  foss i l i zadas .  Reg i s t rada nas  p rox im idades da pra ia  de Capão da  Marca  no  d ia  28  
de  novembro  de  2003 .  

9. DISCUSSÃO 

9.1.MAPEAMENTO MARGEM LESTE 

A metodologia empregada para a elaboração do Mapa de Sensibi l idade 

Ambiental uti l iza uma reta para representar a l inha de costa, porém ao 

representá-la desta forma desconsideram-se os processos dinâmicos 

atuantes na laguna. A l inha da margem é instável e definida por eventos 

imprevisíveis, responsáveis pela subida e descida do nível de água da 

laguna. A margem lagunar é dividida em segmentos, cada qual 

representada por uma cor e número referente a classif icação do índice de 

sensibi l idade ambiental. No entanto estas classif icações podem sofrer 

variações sazonais, isto é: um ambiente alagado e vegetado, na época em 

que a lagoa transborda pode tornar-se arenoso em épocas de seca. 

Portanto este mapa representa as condições encontradas nos meses de 

verão, de menores índices pluviométricos, quando o nível de água na 

laguna é baixo. 

A margem leste da Lagoa dos Patos apresenta uma costa formada por 

irregularidades descontínuas, constituídas de baías protegidas, intercaladas 

com os esporões arenosos, mais expostos à energia de ondas. As praias 

possuem extensão variável, que pode atingir até 30 km de largura 

osci lando entre 50 e 100 metros, com suave mergulho para oeste.  
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Na parte sul da área de estudo, entre a Ponta dos Lençóis e o Pontal de 

Bojuru, encontramos os maiores índices de sensibi l idade ambiental, pois as 

margens são vegetadas e ainda sofrem constantes inundações 

representados nos mapas pelos terraços lagunares. Estas característ icas 

agravam o depósito de óleo que pode alcançar extensas áreas 

embrenhando-se além da face da praia. Não existem estudos sobre a altura 

de osci lação da largura da praia, porém pode-se inferir que esta variação 

seja em torno de 1m, observada em campo através da l inha de l ixo 

depositada na antepraia (foto 06). 

 

 

Foto  07 .  Depós i to  de  matér ia  o rgân ica ,  também de f in ido  como l inha  de  l i xo ,  ind i cando a  va r iação  
da face p ra ia l .  

As margens da parte sul são definidas geologicamente como depósitos 

transcionais costeiros de planícies lagunares, de idade Holocênica. Estas 

planícies são compostas de areia sí l t ico argi losas.  

Na região da Ponta dos Lençóis (Folha LP-01, Segmento LPRS-001 e LPRS-

002) e ao norte da Lagoa Doce (Folha LP-04, Segmentos LPRS-004) 

ocorrem depósitos de cristas e praias lagunares alagadas holocênicas 

(Tagl iani, 2002) permanecendo inundadas a maior parte do ano. Compõem-

se de areias quartzosas f inas a muito f inas, bem selecionadas e apresentam 

morfologia de cordões recurvados, mais ou menos paralelos às margens 

lagunares atuais. O Pontal do Bojuru (Folha LP-05, Segmento LPRS-009) 

corresponde ao nível de deposição atual, classif icado como uma Planície 

Lagunar Alagável (Tagl iani, 2002), permanecendo alagada a maior parte 

do ano. Em alguns trechos (Folha LP-03, Segmentos LPRS-003) ocorre 
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ainda a Planície lagunar inundável (Tagl iani, 2002), topograficamente 

mais elevada, inundada apenas em períodos de precipitação pluviométrica 

elevada. Os depósitos eól icos de dunas lagunares (Tagl iani, 2002)  

aparecem às margens da Lagoa dos Patos, desenvolvidos sobre os esporões 

recurvados, ocorrem na Ponta dos Lençóis (Folha LP-01) e na Ponta do 

Bojuru (Folha LP-05).  

A porção norte da área de estudo, entre o Pontal de Bojuru e o Pontal de 

Cristóvão Pereira, diferencia-se o trecho anterior por ser 

predominantemente arenosa e topograf icamente mais elevada. Situada 

sobre este depósito, encontramos uma das maiores praias arenosas 

lagunares, denominada praia do Capão da Marca (Folha LP-06 até o Folha 

LP-10) com extensão de 30km e largura máxima de 100m. Em toda esta 

extensão ocorrem depósitos eól icos de dunas lagunares (Tagl iani, 2002). 

São formações recentes de areias quartzosas f inas a médias, bem 

selecionadas, cores castanhas-avermelhadas, bem arredondadas e 

selecionadas. Estes depósitos estão sobre as planícies marinhas 

elevadas (Tagl iani, 2002), que são depósitos marinhos praiais da barreira 

III pleistocênica, composto de areias quartzosas f ina, clara, bem 

selecionada.  

Os nomes uti l izados correspondem as unidades geoambientais de Tagl inai, 

2002. 

Na classif icação dos segmentos costeiros, segundo Índice de Sensibi l idade 

Ambiental cr iado pela NOAA para ambientes lacrustres, os índices 3, 4, 

10A, 10B e 10C foram encontrados e adaptados, segundo as condições 

existentes na Lagoa dos Patos: 
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Tabe la  15 .   Índ i ces  encont rados  na  margem lagunar  

ISA  Ambiente Lacustre 

3 Escarpa de erosão em sedimentos inconsol idados 

4 Praia arenosa 

10A Banhado de água doce inundado 

10B Banhados de água doce inundado e protegido 

10C Banhado de água doce com Mata de Restinga 

Os fatores f ís icos de f luxo de energia de ondas e ventos determinam o nível 

de energia hidrodinâmica. O impacto do óleo é reduzido em costas que 

sofrem a ação do f luxo das ondas, pois geralmente correntes são formadas 

pela ref lexão das ondas e estas tendem a carregar o óleo para offshore, as 

correntes geradas promovem o retrabalhamento do sedimento, e a 

comunidade biológica intermareal esta adaptada às perturbações do 

ambiente, um a vez que habitam locais de exposição à energia de ondas.    

O acesso à margem lagunar por via terrestre e sua trafegabi l idade é 

possível apenas na praia de Capão da Marca, normalmente os acessos são 

inviáveis o que torna o transporte aquático por via lagunar a melhor 

solução em caso de derrames. 

A Lagoa dos Patos pode ser classif icada com um ambiente protegido, pois 

permanece calma a maior parte do ano, com energia moderada, exceto em 

eventos de tempestade e fortes ventos quando são geradas ondas de média 

energia e curto período (Toldo, 1994). Este padrão de comportamento 

revela que em situações de derrames a mancha de óleo permanecerá 

aprisionada na costa até ser naturalmente removida durante o próximo 

evento de tempestade que pode levar dias ou meses para ocorrer. 

A pendente de incl inação da zona intemareal (entre as marcas de marés) foi 

classif icada como baixa a moderado (entre 5 e 15 graus).  A importância da 

incl inação da costa deve-se ao efeito de reflexão e quebra da onda, que 

promove a l impeza da praia em caso de acidentes. A margem da laguna foi 

classif icada com pendente suave, assim a energia de onda é dissipada 

antes de alcançar a praia, o que contribui para uma maior permanência do 
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óleo no substrato. Em ambientes protegidos, a pendente de incl inação é o 

fator de menor relevância para considerar o impacto causado pelo óleo, 

exceto pela comunidade biológica que se desenvolve em maior área quando 

a pendente de incl inação é suave. 

O t ipo de substrato encontrado foi classif icado como sedimentos 

inconsol idados, o qual permite a penetração e soterramento do óleo; 

quando estes processos ocorrem, aumenta o tempo de permanência do óleo 

no substrato, tornando os impactos biológicos de longo prazo, e 

dif icultando os esforços de l impeza da praia. A granulometria encontrada 

foi predominantemente de areia f ina, f inos e areia média, que 

correspondem ao intervalo de phi 2 a 4. O tamanho dos grãos do substrato 

assim como o grau de seleção destes inf luenciam na profundidade de 

penetração do óleo.  A profundidade de penetração do óleo será maior em 

sedimentos de maior granulometria e bem selecionados; em sedimentos 

lamosos, a capacidade do óleo penetrar é muito l imitada. No entanto, a 

bioturbação de raízes e da infauna cavadora representa caminhos para a 

penetração do óleo, onde pode permanecer por longo período, pois os 

sedimentos são anaeróbicos, o que dif iculta o processo de degradação. 

O soterramento ocorre quando sedimentos l impos são depositados sobre as 

camadas de óleo. As tempestades e fortes ventos são agentes 

transportadores de sedimentos, modif icando o perf i l  praial, depositando 

bancos arenosos ou formando dunas eól icas. Principalmente nos locais onde 

ocorrem mantos de aspersão eól ica, o soterramento do óleo pela areia pode 

acontecer. 

O t ipo de substrato afeta também a trafegabibl idade, isto é o trânsito das 

máquinas e pessoas nos processos de l impeza e remoção de manchas. As 

praias arenosas com sedimentos f inos são t ipicamente compactadas, 

faci l i tando a circulação da equipe de l impeza, porém a uti l ização de 

equipamentos torna-se inviável em áreas alagadas de banhados formadas 

por sedimentos lamosos, devido aos r iscos de aumentar a penetração do 

óleo no sedimento e afetar plantas e animais.     

Ambientes vegetados, como marismas e banhados, recebem o maior índice 

de sensibi l idade, devido aos impactos serem de longo-prazo, resultado da 

fraca atuação de energia hidrodinâmica e da dif iculdade de operação das 
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estratégias de l impeza neste tipo de ambiente. As funções ecológicas deste 

ambiente, de alta produtividade, levam décadas para a total recuperação. 

As tabelas com as informações e as fotos caracterizando  cada segmento 

fazem parte do banco de dados digital (Anexo 1): 

9.2.PATRIMÔNIO BIOLÓGICO E SÓCIO-ECONÔMICO: 

 A área central lagunar pode ser considerada como intermediária ou de 

transição entre a zona Límnica e a zona Estuarina, apresentando menor ou 

maior inf luencia marinha, dependendo das condições meteorológicas. O 

gradiente do mar até a zona l ímnica influencia a estrutura da fauna de uma 

região para outra. Existe uma mudança gradual na dominância das 

principais espécies, uma substituição gradativa de espécies marinhas por 

espécies de água doce, e a redução drástica da abundância das espécies e 

um crescimento relat ivo dos indivíduos. Esse padrão já foi descrito para 

outros estuários. Wagner & Austin (1999), apud Rasseira, (2002) em 

Chesapeake Bay, EUA, encontram um forte padrão longitudinal entre o 

l imite superior do estuário e a região de água doce, e troca de espécies. 

O patrimônio biológico representado no mapa inclui invertebrados, peixes, 

aves, anfíbios, répteis e mamíferos. Algumas espécies estão inseridas na 

l ista de ameaçadas de extinção MMA-IBAMA(2003) na categoria 

“vulnerável” e “em perigo”. O SIG contém tabelas padronizadas (tabelas 5 a 

10), para o mapa de sensibi l idade com informações detalhadas ao nível de 

espécies. A fauna da região é abundante e diversif icada, e ainda muito 

pouco estudada. 

Dentre as atividades socioeconômicas diretamente relacionadas com o 

recurso hídrico lagunar está a tomada de água nas atividades agrícolas 

para o cult ivo de arroz e cebola, na pecuária, no f lorestamento voltado a 

produção de madeira, pesca artesanal e recreativa, desempenhando 

importante papel também na recreação e lazer durante o verão.(Foto 08)..  
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Foto  08 –  Faro l  de  Capão da Marca  

Os Mapas de Sensibi l idade Ambiental por integrarem muitas áres do 

conhecimento de forma organizada, resumida, georeferenciada e 

interelacionada representa um ferramenta de fundamental importância no 

manejo integrado da região costeira e também possue importância 

essencial para minimizar os impactos ambientais causados por derrames de 

petróleo e derivados, faci l i tando a tomada de decisão para a contingência, 

l impeza e direcionamento dos esforços durante e após esta crít ica situação. 

9.3 ANÁLISE DE RISCO 

Anal isando os estudos de Möller (1994, 2001) sobre a circulação da Laguna 

dos Patos e de Toldo Jr. (2000, 2001) sobre os processos morfodinâmicos 

atuantes nas margens lagunar, foi possível correlacionar as informações 

existentes e propôr uma situação de risco para o óleo proveniente de um 

derrame alcançar as áreas em questão. 

Os resultados demonstram que a margem leste, apesar de receber menos 

energia de onda que o lado oposto, recebe as ondas geradas em condições 

de tempestade que possuem a maior energia, alturas máximas em torno de 

1,6 m e períodos de 4,8 s. Durante o outono e primavera prevalecem os 

ventos de quadrante WNW e WSW, estes são responsáveis pela formação 

de ondas, incidentes na margem leste. 
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Ao longo das margens, as correntes l i torâneas possuem a mesma direção 

que os ventos predominantes. Na margem leste, a deriva l i torânea de 

direção norte predomina. Os sedimentos são erodidos e transportados em 

direção a zonas mais profundas que a l inha da margem. 

O f luxo residual da Lagoa dos Patos será sempre em direção ao oceano, 

devido à longa duração e intensidade dos ventos de NE al iado à importante 

contribuição do f luxo proveniente da bacia de drenagem. 

Portanto, existem duas possibi l idades para o óleo alcançar as margens leste. 

A primeira situação, se a embarcação estiver local izada na parte sul da 

Lagoa e o vento soprar do quadrante WSW e a segunda possibi l idade se a 

embarcação estiver na parte central e o vento soprar de quadrante WNW.  
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Local do mapa Ponta dos Lençóis  

Nome do local Ponta dos Lençóis  

Segmento LPRS-001  

Sensibi l idade 10A  

Tipo de ambiente Banhado água doce  

Característ icas Exposição a ondas fraco-moderado 

 Granulometria areia f ina e f inos 

 Pendente incl inação baixa 

 

 
Foto  9 .  Segmento  LPRS-001– Margem vege tada com banhado de água 

doce  

 Preservação da praia ótima 

 Preservação da vegetação ótima 

 Ocupação mínima 

 Usos Pesca, cult ivos, 

á
 Fotos/Folha 9 e 10 / LP-01 

Solo /Vegetação Praia lagunar, campo l itorâneo, vegetação de 

Unidade Ambiental Crista praial lagunar alagada 
 

Foto  10 .  Segmento  LPRS-001  -  P ra ia  l agunar  e  vegetação  de  dunas  
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Local do mapa Ponta dos Lençóis  

Nome do local Ponta dos Lençóis  

Segmento LPRS-002  

Sensibi l idade  4  

Tipo de ambiente Praia arenosa  

Característ icas Exposição a ondas fraca a moderada

 Granulometria f ina 

 Pendente incl inação baixa 

 
Foto  11 .  Segmento  LPRS-00 2  –  Vegetação  de dunas  e  campos l i to râneos  

 Preservação da praia Ótima 

 Preservaçãoda vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Pesca e cult ivos 

 Fotos/Folha 11 e 12 / LP-01 

Solo/Vegetação Praia lagunar, campo l itorâneo, vegetação 

Unidade Ambiental 

Crista praial lagunar alagada, dunas 

lagunares 

 
Foto  12 .  Segmento  LPRS-002  –  P ra ia  lagunar  a renosa  
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Local do mapa   

Nome do local Chácara do Sr. Adi  

Segmento LPRS-003  

Sensibi l idade  10A  

Tipo de ambiente Banhadodeáguadoce  

Característ icas Exposição a ondas fraca a moderada

 Granulometria Areia fina 

 Pendente incl inação baixa 

 
Foto  13 .  Segmento  LPRS-003  –   Margem vegetada  

 Preservação da praia Ótima 

 Preservaçãoda Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Pesca e cult ivos 

 Fotos/Folha 13, 14 / LP-02 e 

Solo/Vegetação Campo l itorâneo úmido para cult ivo de 

Unidade 

Ambiental 
Planície lagunar inundável 

 
Foto  14 .  Segmento  LPRS-00 3  –  Aves nas  margens  vege tadas  de banhados  
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Local do mapa Capão do Meio  

Nome do local Capão do Meio  

Segmento LPRS-004  

Sensibi l idade  4  

Tipo  de ambiente Praia Arenosa  

Característ icas Exposição a ondas fraca a moderada

 Granulometria média 

 Pendente incl inação média 

 Preservação da praia Ótima 

 Preservação da vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Pesca e cult ivos 

 Fotos/Folha 15 / LP03 e 04 

Solo/Vegetação Campo l itorâneo úmido para cult ivo de arroz 

Unidade Ambiental 
Planície lagunar inundável 

 

 

 

 
Foto  15 .  Segmento  LPRS-004  –  P ra ia  a renosa  
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Local do mapa Região da Lagoa Doce  

Nome do local Região da Lagoa Doce  

Segmento LPRS-005  

Sensibi l idade  10A  

Tipo  de ambiente Banhado de água doce  

Característ icas Exposição a ondas fraca a moderada 

 Granulometria Areia fina 

 Pendente incl inação baixa 

 Preservação da praia Ótima 

 Preservação da vegetação Ótima 

 

 
Foto  16 .  Segmento  LPRS-005  –  Margem vege tada e  campo l i to râneo 

 Ocupação Mínima 

 Usos Cult ivos e Sít ios 

 Fotos/Folha 16 e 17 / LP-04 

Solo/Vegetação Campo l itorâneo úmido para cult ivo de arroz 

Unidade Ambiental 
Crista praial lagunar inundável  

 Fo to  17 .  Segmento  LPRS-005  –  Campos  de cu l t i vo  de  a r roz  
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Local do mapa   

Nome do local Acesso da Barra Falsa  

Segmento LPRS-006  

Sensibi l idade  4  

Tipo de ambiente Praia arenosa Art if ic ial 

Característ icas Exposição a ondas fraca 

 Granulometria areia f ina 

 Pendente de incl inação médio 

 Preservação da praia regular 

 Preservaçãoda vegetação boa 

 Ocupação mínima 

 Usos Tomada 

 Fotos/Folhas 18/ LP-04 e 05 

 
Foto  18 .  Segmento  LPRS-006  
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Local do mapa   

Nome do local   

Segmento LPRS-007  

Sensibi l idade  10B  

Tipo de Banhado inundado e protegido  

Característ icas Exposição a ondas muito fraca 

 Granulometria areiaf inasi lt icoargi losa

 Pendente de incl inação baixa 

 

 
Foto  19 .  Segmento  LPRS-007  –  Margem vegetada e  pro teg ida  

em fo rma de ba ía   

 Preservação da praia ótima 

 Preservação da vegetação ótima 

 Ocupação mínima 

 Usos Pecuária e Rizicultura 

 Fotos/Folhas 19, 20/ LP-05 

Solo/Vegetação Mata de Restinga, campo l itorâneo úmido para cult ivo 

Unidade 

ambiental 
Planícia lagunar inundável  

 
Foto  20 .  Segmento  LPRS-007  –  R i z i cu l tu ra  
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Local do mapa   

Nome do local   

Segmento LPRS-008  

Sensibi l idade  10A  

Tipo de Praia arenosa  

Característ icas Exposição a ondas Fraca a moderada 

 Granulometria f ina 

 Pendente de incl inação baixa 

 
Foto  21 .  Segmento  LPRS-008  –  Pra ia  a renosa  com pegadas 

de  lagar t i xa -das-dunas  

 Preservação da praia ótima 

 Preservação da vegetação ótima 

 Ocupação mínima 

 Usos  

 Fotos/Folhas 21 e 22/ LP-05 

Solo/Vegetação Depósitos eól icos duna lagunares  

Unidade 

Ambiental 
Planícia lagunar elevada, dunas lagunares 

 

 
Foto  22 .  Segmento  LPRS-008  –  P ra ia  a renosa  com manchas  

de  Sc i rpus g igan teus  e  mata  de  res t inga  no fundo 
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Local do mapa Pontal do Bojuru  

Nome do local Pontal do Bojuru  

Segmento LPRS-009  

Sensibi l idade  10C  

Tipo de Banhado de água doce e Mata de Restinga  

Característ icas Exposição a ondas fraca a moderada 

 Granulometria areia f ina e f inos 

 Pendente de incl inação baixa 

 
Foto  23 .  Segmento  LPRS-009  –  Banhado inundado margeando 

o  ponta l  

 Preservação da praia ótima 

 Preservação da vegetação ótima 

 Ocupação mínima 

 Usos  lazer 

 Fotos/Folhas 23 e 24/ LP- 05 

Solo/Vegetação Vegetação de dunas, Mata de Restinga 

Unidade 

Ambiental 
Dunas lagunares, Planície lagunar alagada 

 
 

Foto  24 .   Segmento  LPRS-009  –  Vegetação  de  Sc i rpus  
ca l i fo rn i cus  
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Local do mapa   

Nome do local Praia de Capão da Marca  

Segmento LPRS-010  

Sensibi l idade  4  

Tipo de ambiente Praia arenosa  

Característ icas Exposição a ondas fraca a moderada 

 Granulometria f ina 

 Pendente de incl inação baixo 

 
Foto  25 .  Segmento  LPRS-010  –  P ra ia  a renosa ,  f l o res tamento  de  p inus  

no  fundo 

 Preservação da praia ótima 

 Preservação da vegetação ótima 

 Ocupação mínima 

 Usos Pinus, pesca e lazer 

 Fotos/Folhas 25 e 26/LP- 05 e 06 

Solo/Vegetação Vegetação de Dunas e Pinus  

Unidade 

Ambiental 
Dunas Lagunares  

  
Foto  26 .  Segmento  LPRS-010  –  Pesca  a r tesana l  
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Local do mapa Praia de Capão da Marca  

Nome do local Praia de Capão da Marca  

Segmento LPRS-011  

Sensibi l idade  3  

Tipo de Escarpas de erosão  

Característ icas Exposição a ondas fraca a moderada 

 Granulometria areia f ina 

 Pendente de incl inação média 

 

  
Foto  27 .  Segmento  LPRS-0  11 –  Esca rpas  de  erosão 

 Preservação da praia ótima 

 Preservação da vegetação ótima 

 Ocupação mínima 

 Usos Pinus, lazer, pecuária cult ivos 

 Fotos/Folhas 27 à 28/ LP 06 e 07 

Solo/Vegetação Campos l i torâneos secos, pinus, cult ivos de cebola 

Unidade 

Ambiental 
Planície marinha elevada 

 

 
Foto  28 .  Segmento  LPRS-011  –  P ra ia  a renosa  com escarpas 

de  e rosão  
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Local do mapa Pontal do Cristovão Pereira  

Nome do local Pontal do Cristovão Pereira  

Segmento LPRS-012  

Sensibi l idade  4  

Tipode Praia arenosa  

Característ icas Exposição a ondas fraca a moderada 

 Granulometria Areia fina 

 Pendente de incl inação média 

 

 
Foto  29 .  Segmento  LPRS-012  –  P ra ia  a renosa  exposta  

 Preservação da praia ótima 

 Preservação da vegetação ótima 

 Ocupação mínima 

 Usos Pinus,pecuária, cult ivos  

 Fotos/Folhas 29,30 e 31/LP-08,09e 10

Solo/Vegetação Campos l i torâneos e Pinus   

Unidade 

Ambiental 
Planície marinha elevada  

Foto  30 .  Segmento  LPRS-012  –  Pra ia  
a renosa ,  pecuár ia  e  f l o restamento  de  

p inus  no fundo 

 

Foto  31   Segmento  LPRS-012:  Faro l  
de  Cr i s tóvão  Pere i ra .  
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11.3 ANEXO 3 

Anál ises granulométricas 

 

Pontal de Cristóvão Pereira – Segmento LPRS-012 – Abaixo do estirâncio 

 

Pontal de Cristóvão Pereira – Segmento LPRS-012 – Face da praia 
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Pontal de Cristóvão Pereira – Segmento LPRS-012 – Pós-praia 

 

 

 

 

Segmento LPRS-012- Face da praia 
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Segmento LPRS-012 

 

SegmentoLPRS-012 

 

Segmento LPRS-012 
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Segmento LPRS-012  

  

Entre o Segmento LPRS-011 e LPRS-012 – Abaixo da zona do estirâncio 

 

Entre o Segmento LPRS-011 e LPRS-012 – Face da praia 
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Entre o Segmento LPRS-011 e LPRS-012 – pós-praia 

 

 

Segmento LPRS-011 - Face da praia no local haviam tufos de macrófitas 

aquáticas 
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Segmento LPRS-011 – Pós-praia 

 

Segmento LPRS-009 – Abaixo da zona do estirâncio 

 

 

Segmento LPRS-009 – Face da praia 



 180

 

Segmento LPRS-004 – Abaixo da zona do estirâncio 

 

 

Segmento LPRS-004 – Face da praia 
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11.4 ANEXO 4  

Dados de campo para a elaboração de Mapas de Sensibi l idade Ambiental 

 

1.Informações Gerais: 

 

Área de estudo:...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Código do segmento: 

Denominação no mapa....... . . . . . . . . . . . . . .Coordenadas do ponto 

deobservação(UTM): 

Denominação do 

local:............... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ..... 

Data de inspeção: ..... . . . . ./.. .. . . . . . ./.... . . . . . . . Coordenadas do 

segmento(UTM): 

Horário:..... . . . . . . . . .                                                                     

Início:...... . . . . . . . . . . . . . . .     f im:...... . . . . . . . . . . . . . 

 

Observadores...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . extensão do 

segmento:........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m 

 

2. Característ icas f ís ico-ambientais: 

feição:         ( )natural                   ( )art if icial 

 

2.1Oceanografia f ís ica 

Ondas na arrebentação (altura estimada)                

Vento:..... .. . . . . . . . . . . . . . . intensidade........ . . . . . . . 

( )>25cm  ( )25-50cm  ( )50cm a 1cm  ( )>1m 

Corrente direção...... . . . . . . . . . . . . . . . .  Tipo de 

arrebentação...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          

Maré....... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
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2.2Descrição morfológica: 

Tipo de l itoral:...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Decl ividade de praia:                               Largura da praia:..... . . . . . . . . . . .m 

( )Baixa  ( )média ( )alta ( )muito alta       Altura da berma:...... . . . . . . . . . . . . .m 

Método:............ ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ... 

Bancos de areia próximos à costa:( )sim ( )ñ 

 

2.3 Substrato 

Sedimentar:                                                                                 

Vegetação: 

( )areia média   ( )areia fina   ( )areia muito fina  ( )gramínea  ( )junco  ( 

)f loresta  ( )campos 

estrutura art if ic ial:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( ) r iz icultura 

 

3. Estado de conservação: 

( )ruim  ( )médio  ( )bom  ( )ótimo                                       

 resíduos/efluen    ( )ñ observado   ( )esgoto doméstico   ( ) industrial                

( )resíduos naturais   ( ) l ixo urbano    ( )água de irr igação 

 

4.comportamento potencial do óleo (armadilhas potenciais, movimentos, 

etc)   

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ....  

 

5. t ipos de recursos em riscos 
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a)ambiental:.... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b)sócio-econômico ... 

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... .....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ..... .... .... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... . 

6.Aspectos operacionais: 

a)possibi l idade de uso de equipamento motorizado. 

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... .... 

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ... 

b) t ipo de acesso. 

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... .... 

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ... 

 

7.Comentários........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

......... ..... ......... ..... ......... ..... .... 

 

8.Classif icação da sensibi l idade local: 

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ....

.. 
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9. Recursos visuais: 

9.1Croqui:......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... . 

9.2 Vídeo: 

duração:...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .m      nome do arquivo digital izado: 

......... ..... ....... 

f i ta inicial:.... . . . . . . . . . . . . . . . .f i ta f inal..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... .. 

minuto inicial:... . . . . . . . . . . .min. f inal.... . . . . . . . . . . . . . . . . local de armazenamento: 

......... ..... ......... ..... ......... .....  

 

9.3 Fotos 

número                   legenda                    descrição 

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... .....  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... .....  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

......... ..... ......... ..... ......... ..... ......... ..... 

11.5. ANEXO 5 

 
INVERTEBRADOS 

Código da fonte: 1    

Tipo: ڤPessoal                                Formato: ڤMapas digital izados 

  Tabela digitalڤ                                  Mapaڤ 

 Mapas em papelڤ                                      Livroڤ 

Capítulo de lڤ  ivro                      �Tabelas em papel 

 Descrições textuais�                                       Eventoڤ          

 ڤ                                    Artigo de eventoڤ        

          Conhecimento pessoal                 �Periódico    
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 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

Não restrڤ�             ita  

Informações bibliográficas: Distr ibuit ion and sazonal Patterns of the 

subl ittoral Benthic Macrofauna of Patos Lagoon (south Brazi l).  Carlos Emíl io 

Bemvenuti and Sérgio Antônio Netto. 1998. Rev. Brasi l .  Biol., 58 (2): 211-

221. 

Método de amostragem: Anál ises de agrupamentos apl icadas a 189 

estações de coleta durante 4 cruzeiros a bordo da Lancha “Larus” 

(Fundação Universidade de Rio Grande). As amostragens eram l imitadas a 

uma profundidadde mínima de 2.5m devido a embarcação. As coletas foram 

real izadas com uma draga mo dif icada do t ipo Picard com abertura de 

10x40cm e 1.5mm de material coletado. 

Período: Início: Agosto de 1987                      Periodicidade:Sazonal        

    Fim: Junho 1998                                    

Método de referência espacial: Deca-110 radar e Simard-EY sonar.  

Área de estudo: Lagoa dos Patos, desde região l ímnica até área estuarina. 

 

Código da fonte: 2                                                  

Tipo: ڤPessoal                           Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                        Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                            Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                            ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

  Artigo de eventoڤ          

    Periódicoڤ                 Conhecimento pessoalڤ          

 Artigo Periódicoڤ          
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          �Dissertação/Tese 

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Ricardo MarceloGeraldi, 2002. Distribuição 

Espacial, recrutamento, crescimento e mortal idade de Eredona Mactroides 

Bosc, 1802 (Mollusca, Pelecypode) Na lagoa dos Patos, Rs-Brasi l .  Tese de 

Doutorado.Fundação Universidade Federal do Rio Grande, RS- Brasi l .166p. 

Método de amostragem: Foram real izados cruzeiros a bordo da lancha 

“Larus” no decorrer do Projeto Lagoa dos Patos. Foram designadas 191 

estações de coleta, em cada estação 2 amostras, coma uti l ização de uma 

draga de arrasto do t ipo Picard, com 10x40 cm de abertura e malha de 

1,5mm de saco, durante arrastos de 30seguyndos. 

Período: Início: Agosto de 1987                             Periodicidade: 

Sazonal 

    Fim: junho de1988                                                    

Método de referência espacial: Deca-110 radar e Simard-EY sonar.  

Área de estudo: Lagoa dos Patos, desde região l ímnica até área estuarina. 

Código da fonte: 3                                              

Tipo: ڤPessoal                            Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                          Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                          Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                                ڤ 

Tabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

   Artigo de eventoڤ          

  Conhecimento pessoalڤ         

    Periódicoڤ          

 Artigo Periódicoڤ          
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          �Dissertação/Tese 

  _____________ڤ          

Distribuição: �Restrita 

Não restrڤ             ita 

Informações bibliográficas: D’ Incao, F. 1983. Estudo do crescimento e 

da mortal idade de Penaus (Farfantepenaus) paulensis Pérez-Farfante, 1967, 

na Lagoa dos Patos, Rs, Brasi. Tese de mestrado, Ecologia, UFRGS, 122p. 

 

Código da fonte: 4                                                   

Tipo: ڤPessoal                              Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                          Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                              Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                                

 Tabelas em papelڤ 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                                            Artigo de eventoڤ          

                 Conhecimento pessoalڤ          

    Periódicoڤ          

 Artigo Periódicoڤ          

          �Dissertação/Tese 

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

 

Informações bibliográficas: Luciana Antunes Lopes. Pesca de crustáceos 

e peixes no estuário da Lagoa dos Patos. Monografia ao curso de 

especial ização em Ecologia Aquática Costeira. 

 



 188

Código da fonte: 5                                      

Tipo: ڤPessoal                                   Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                   Livroڤ          

          �Capítulo de l ivro                                  ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                                                 Artigo de eventoڤ          

                  Conhecimento pessoalڤ            

    Periódicoڤ           

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Carlo emíl io Bemvenuti.Os ecossistemas 

Costeiro e Marinho do Extremo Sul do Brasi l .  Editado por Seel iger, U., 

Odebrecht, C., Castel lo, J.P. – Rio Grande: Ecoscientia, 1998.-341p. 

Capítulo 4.10 . 

 

ICTIOFAUNA 

Código da fonte: 1                                            

Tipo: ڤPessoal                                  Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                              Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                  Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                   ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                                    Artigo de eventoڤ          
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                Conhecimento pessoalڤ          

    Periódicoڤ            

 Artigo Periódicoڤ          

          �Dissertação/Tese 

  _____________ڤ          

Distribuição: �Restrita 

Não restrڤ             ita 

Informações bibliográficas: Raseira. M.B. 2003.Análise espaço temporal 

da associação de peixes das zonas rasas da Lagoa dos Patos e região 

adjacente.Dissertação de mestrado. Fundação Universidade Federal de Rio 

Grande.FURG.  

Método de Amostragem: Arrasto com redes t ipo picaré em 17 pontos de 

coletas estabelecidos em zonaas rasas com profundidades menores que 

1,5m 

Período: Início:março de 2000                             Periodicidade:Mensal 

    Fim: abri l  de 2001                                               

Método de referência espacial: geo-posicionamento. 

Área de estudo: Praias da Lagoa dos Patos e região marinha adjacente, 

desde o Município de Rio Grande até a enseada de Tapes no município de 

Tapes. 

5 – Reis 

 

Código da fonte:2                                                

Tipo: ڤPessoal                                      Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                    Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                     Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                      ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                                               Artigo de eventoڤ          
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                  Conhecimento pessoalڤ          

    Periódicoڤ          

 Artigo Periódicoڤ          

          �Dissertação/Tese 

  _____________ڤ          

Distribuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Vieira, J. P. 1985. Distribuição, abundância e 

al imentação dos jovens Mugil idae no estuário da Lagoa dos Patos e 

movimentos reprodutivos da “tainha” ( Mugil platanus Günther, 1880) no 

l i toral sul do Brasi l .  Rio Grande. Tese de Mestrado. Universidade do Rio 

Grande, 104 pp. 

Método de amostragem: Foram designadas 7 áreas de amostragens 

conforme o projeto BELAP. Fotam efetuadas 552 amostrasgens de arrasto 

de praia, distr ibuídas em 36 estações, 10 estações por mês. Foram 

real izados em média 3 arrastos por estação. 

Nos arrastos de praia foi empregado uma rede de calão medimdo 9 metros 

de comprimento total. A porção central (3m) com 1,2 m de altura sendo 

confeccionada com malha de 5mm, e duas porções laterais de 3m cada, são 

de malha 13mm, com 0,9m de altura. Normalmente a profundidade média 

de cada estação foi inferior a 0,5 m . Para estudo da reprodução Mugil 

platanus orma feito coletas semanais no saco do justino_Lagoados Patos 

com rede de espera, entre marçõ e julho de 1983. 

Período: Início: janeio de 1979                            Periodicidade :Mensal 

    Fim: dezembro de 1983                                                   

Método de referência espacial: Projeto BELAP 

Área de estudo:Margens do estuário da Lagoa . 

 

Código da fonte: 3                                            

Tipo: ڤPessoal                               Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                              Mapaڤ          
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 Mapas em papelڤ                                                 Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                              ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                                                Artigo de eventoڤ          

          Conhecimento pessoalڤ          

    Periódicoڤ        

 Artigo Periódicoڤ          

          �Dissertação/Tese 

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Flávia de Lima Altmayer. Pescadores 

artesanais do Estuário da Lagoa dos Patos-RS: Uma anál ise de sua 

percepção do meio natural como subsídio para um projeto de Educação 

Ambiental.Rio Grande .1999. FURG.Tese de mestrado 

Método de amostragem: Pesquia em várias fontes para levantamento de 

informaçõs sobre as colônias de pescadores do estuário. E real izaçãode 

entrevistas com os pescadores. 

Período: Início1997                                      Periodicidade: aleatória        

    Fim:                                                     

Ärea de estudo: Estuário da Lagoa dos Patos 

 

 

Código da fonte: 4                                          

Tipo: ڤPessoal                                 Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                               Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                   Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                    �Tabelas em papel 
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                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                                           Artigo de eventoڤ          

                 Conhecimento pessoalڤ            

    Periódicoڤ               

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

          �Relatório 

Distribuição: �Restrita 

Não restrڤ             ita 

Informações bibliográficas: Coleção Ict iológica de Referência da Laguna 

dos Patos.  

 

Método de amostragem:Quatro cruzeiros real izados coma a Lancha Larus  

e amostragens em 93 estações. Fo uti l izada uma  rede de portas com 8 

metros na tralha inferior, malha do corpo com 13 mm que arrasta sobre o 

fundo. 

 

Período: Início: agosto de 1987 

Periodicidade: Sazonal 

    Fim:    junho de 1988         

Método de referência espacial: conhecimento pessoal 

Área de estudo: Desde a zona l ímnica na região do Gauíba até a região 

estuarina, no canal de Rio Grande. 

 

 

Código da fonte: 5                                              

Tipo: ڤPessoal                                  Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                Mapaڤ          
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 Mapas em papelڤ                                                      Livroڤ          

          �Capítulo de l ivro                                      �Tabelas em papel 

                                                                              Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                                Artigo de eventoڤ          

       Conhecimento pessoalڤ              

    Periódicoڤ           

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas:C. Sinque & J.H.Muelbert ; J.P.Vieira, 

J.P.Castel lo & L.E.Pereira. In: Os ecossistemas Costeiro e Marinho do 

Extremo Sul do Brasi l .  Editado por Seel iger, U., Odebrecht, C., Castel lo, 

J.P. – Rio Grande: Ecoscientia, 1998.-341p. Capítulo 4.12 e 4.13.  

Área de estudo: Estuário da Lagoa dos Patos. 

 

ANFÍBIOS 

 

Código da fonte: 1                                               

Tipo: ڤPessoal                                  Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                   Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                   ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                             Artigo de eventoڤ          

    Conhecimento pessoalڤ           
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    Periódicoڤ              

 Artigo Periódicoڤ          

          �Dissertação/Tese 

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Loebmann, D. Distr ibuição, sistemática e 

identif icação dos anfíbios da ordem anura no município de Rio Grande-Rs. 

Trabalho de Graduação, Rio Grande-RS. 2000, 80p. 

 

Método de amostragem:Material coletado durante a noite com uma rede 

em forma de puçá ou com as mãos. Os exemplares coletados foram 

armazenados em recipientes plásticos e transportados para a REURG afim 

de identif icar ou fotografar. 

Período: Início 1999                                            Periodicidade:ڤAnual       

 Quinzenalڤ

    Fim: 2000                               ڤMensal     ڤSemanal 

 Aleatóriaڤ       Diáriaڤ

Método de referência espacial: 

Os locais escolhidos foram onde foi observado o maior número de coaxos e 

ambientes que continham característ icas próprias bem defimidas. 

 

Área de estudo: Município de Rio Grande- RS 

 

Código da fonte: 2                                            

Tipo: ڤPessoal                                         Formato: ڤMapas 

digital izados 

 Tabela digital�                                                      Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                         Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                        ڤTabelas em papel 
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          �Evento                                                                               

 Descrições textuaisڤ

                       Artigo de eventoڤ          

     Conhecimento pessoalڤ           

    Periódicoڤ             

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Loebmann, D. & VIEIRA, J.P. Anfíbios do 

Parque Nacional da Lagoa Do Peixe, RS, Brasi l .  In: III Festival Brasi leiro de 

Aves Migratórias, Mostardas, RS, apresentação em forma de painel, 17-

20/11/2002. 

Método de amostragem: Armadilhas, uti l izadas somente no Farol e 

Mostardas. Captura manual ou visual ização, identif icação através da 

atividade de vocal ização. 

Período: Início2001                     Periodicidade:ڤAnual       ڤQuinzenal 

    Fim: 2002                                            ڤMensal     ڤSemanal 

       Diáriaڤ                                                                         

 Aleatóriaڤ

Método de referência espacial: 

Área de estudo: Parque Nacional da Lagoa do Peixe 

 

 

Código da fonte: 3                                     

Tipo: ڤPessoal                                     Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                  Mapaڤ          

          �Livro                                                       ڤMapas em papel 
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Capítulo de lڤ           ivro                                           ڤTabelas em 

papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                       Artigo de eventoڤ          

      Conhecimento pessoalڤ            

    Periódicoڤ            

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Olmos, A & Achaval,F. Anfíbios y Repti les del 

Uruguay. Montefideo, Uruguai, 1997, 46p. 

 

RÉPTEIS 

Código da fonte: 1                                           

Tipo: ڤPessoal                                      Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                    Mapaڤ          

          �Livro                                                           ڤMapas em 

papel 

Capítulo de lڤ           ivro                                        ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

  Artigo de eventoڤ          

    Conhecimento pessoalڤ          

    Periódicoڤ              

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          
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  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Thales de Lema .Répteis do Rio Grande do 

Sul.  

Área de estudo:Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Código da fonte: 2 

Tipo: ڤPessoal                                Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digital�                                              Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                   Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                    ڤTabelas em papel 

          �Evento                                                                               

 Descrições textuaisڤ

                   Artigo de eventoڤ          

    Conhecimento pessoalڤ          

    Periódicoڤ              

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distribuição: �Restrita 

Não restrڤ             ita 

Informações bibliográficas: Loebmann, D. & Vieira, J.P. Répteis do 

Parque Nacional da Lagoa do Peixe, RS, Brasi l .  III Festival Brasi leiro de 

Aves Migratórias, Mostardas. RS-, Apresentação em forma de Painel, 17-

20/11/2002. 

Método de amostragem: Uti l ização de armadilhas, somente no Farol de 

Mostardas. Captura manual e visual ização. 
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Período: Início: 2001                                    Periodicidade:ڤAnual       

Quinzenal 

    Fim: 2002                                                 ڤMensal     ڤSemanal 

                                                                                                          

 Aleatóriaڤ       Diáriaڤ

Método de referência espacial: 

Área de estudo: Lagoa do Peixe 

AVES 

Código da fonte:1                                                  

Tipo: ڤPessoal                                            Formato: ڤMapas 

digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                         Mapaڤ          

          �Livro                                                              ڤMapas em 

papel 

Capítulo de lڤ           ivro                                            ڤTabelas em 

papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                        Artigo de eventoڤ          

   Conhecimento pessoalڤ           

    Periódicoڤ             

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas:Wil l ian belton. Aves do Rio Grande do 

Sul.1994. Editora Unisinos  

Área de estudo: Estado do Rio Grande do Sul 
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Código da fonte: 2                                                 

Tipo: ڤPessoal                                   Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                  Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                       Livroڤ          

          �Capítulo de l ivro                                       �Tabelas em papel 

                                                                              Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                           Artigo de eventoڤ          

     Conhecimento pessoalڤ          

    Periódicoڤ             

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: C.M.Vooren. In:Os ecossistemas Costeiro e 

Marinho do Extremo Sul do Brasi l .  Editado por Seel iger, U., Odebrecht, C., 

Castel lo, J.P. – Rio Grande: Ecoscientia, 1998.-341p. Capítulo 4.14.  

Área de estudo: Estuário da Lagoa dos Patos. 

 

Código da fonte:  3                                                   

Tipo: ڤPessoal                                       Formato: ڤMapas 

digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                   Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                         Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                         ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 
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                               Artigo de eventoڤ          

                 Conhecimento pessoalڤ           

    Periódicoڤ             

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

          �Documento Técnico 

Distribuição: �Restrita 

Não restrڤ             ita 

 

Informações bibliográficas: Tagl iani, P.R. A & Griep, G. (Coord.) Estudo 

de impacto Ambiental da pavimentação da rodovia br 1001/RS. Trecho- 

Tavares - São José do Norte e contorno. Documento técnico. 750pp. 1998. 

Área de estudo: Restinga Lagunar 

 

MAMÍFEROS 

 

Código da fonte: 1                                                  

Tipo: ڤPessoal                                          Formato: ڤMapas 

digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                      Mapaڤ          

          �Livro                                                          ڤMapas em papel 

Capítulo de lڤ           ivro                                           ڤTabelas em 

papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                            Artigo de eventoڤ          

      Conhecimento pessoalڤ            

    Periódicoڤ            

 Artigo Periódicoڤ          
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 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Si lva, F. Mamíferos si lvestres do Rio Grande 

do Sul. Fundação Zoobotânico do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1994. 

 

Código da fonte: 2                                                  

Tipo: ڤPessoal                                        Formato: ڤMapas 

digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                    Mapaڤ          

          �Livro                                                          ڤMapas em papel 

Capítulo de lڤ           ivro                                         ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                       Artigo de eventoڤ          

   Conhecimento pessoalڤ         

    Periódicoڤ           

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: González, E.M. Guía de Campo de Los 

Mamíferos De Uruguay. Vida Si lvestre. Sociedad Uruguaya Para La 

Conservación de La Naturaleza. 338pp. 2001.  

 

Código da fonte: 3                                              
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Tipo: ڤPessoal                                          Formato: ڤMapas 

digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                      Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                          Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivr                                             ڤTabelas em 

papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                              Artigo de eventoڤ          

  Conhecimento pessoalڤ           

    Periódicoڤ               

 Artigo Periódicoڤ          

          �Dissertação/Tese 

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Estudo da Ecologia de Lontras (Lontra 

longicaudis) no Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Helen Francine Alderin, 

maio 1997, monografia de graduação, FURG. 

Método de amostragem: As margens dos corpos de água foram 

percorridos em busca de algum indício de ocorrênia de Lontras longicaudis, 

tais como fezes, pegadas, tocas locais de descanso.  

Período: Início:  Setembro de 1995              Periodicidade:Sazonalmente 

    Fim: Julho de 1996                                                         

Área de estudo: Parque Nacional da Lagoa do Peixe. 

 

Código da fonte: 4 

Tipo: ڤPessoal                                        Formato: ڤMapas 

digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                     Mapaڤ          
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 Mapas em papelڤ                                                          Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                         ڤTabelas em papel 

                                                                               Eventoڤ          

�Descrições textuais 

                              Artigo de eventoڤ          

  Conhecimento pessoalڤ            

    Periódicoڤ                

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

          �Documento Técnico 

Distribuição: �Restrita 

Não restrڤ             ita 

Informações bibliográficas: Tagl iani, P.R. A & Griep, G. (Coord.) Estudo 

de impacto Ambiental da pavimentação da rodovia br 1001/RS. Trecho- 

Tavares - São José do Norte e contorno. Documento técnico. 750pp. 1998. 

Área de estudo: Restinga Lagunar 

 

Código da fonte: 5                                                  

Tipo: �Pessoal                                           Formato: ڤMapas 

digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                        Mapaڤ          

 Mapas emڤ                                                            Livroڤ          

papel 

Capítulo de lڤ           ivro                                                ڤTabelas em 

papel 

                                                                               Eventoڤ          

 Descrições textuaisڤ

                         Artigo de eventoڤ          

          �Conhecimento pessoal    
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    Periódicoڤ           

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita   

 

Informações bibliográficas: Daniela . Bióloga da Fundação Universidade 

Federal de Rio Grande.  

Área de estudo: Planície costeira do Rio Grande do Sul  

Código da fonte: 6                                  

Tipo: �Pessoal                                     Formato: ڤMapas digital izados 

 Tabela digitalڤ                                                   Mapaڤ          

 Mapas em papelڤ                                                       Livroڤ          

Capítulo de lڤ           ivro                                       ڤTabelas em papel 

                                                                              Eventoڤ          

 Descrições textuaisڤ

                          Artigo de eventoڤ          

    Conhecimento pessoal�ڤ          

    Periódicoڤ              

 Artigo Periódicoڤ          

 Dissertação/Teseڤ          

  _____________ڤ          

Distr ibuição: ڤRestr ita 

            �Não restr ita 

Informações bibliográficas: Eduardo Borsato. Fundação Zoobotânica de 

Porto Alegre  

Área de estudo: Lagoa dos Patos e  Região do Guaíba  


