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RESUMO 

A Lagoa dos Patos é uma laguna de grande importância para o Estado do Rio Grande 

do Sul, não somente por servir de abrigo para uma infinidade de organismos, mas também por 

atuar como a principal via de escoamento da Bacia do Sudeste, sendo influenciada por 80% 

da população do estado. 

A Lagoa do Casamento constitui numa enseada da Lagoa dos Patos. Juntamente com 

o Saco do Cocuruto (localizado ao sul da Lagoa do Casamento) são ambientes utilizados 

como fonte de água para as inúmeras lavouras de arroz existentes no entorno destes e como 

refúgio da vida silvestre da região do Lago Guaíba e da Lagoa dos Patos, que se dirigem ali 

em busca de condições menos adversas. 

A utilização da Lagoa dos Patos como principal via de escoamento de cerca de 1 

milhão de toneladas de derivados de petróleo por ano, fazem das enseadas e sacos ligados à 

ela ambientes muito susceptíveis a sinistros envolvendo estes materiais. 

Tendo em vista a importância da Lagoa dos Patos, da Lagoa do Casamento e do Saco 

do Cocuruto para a manutenção da economia e do equilíbrio ecológico da região costeira do 

Rio Grande do Sul, o PRH 27 ANP/MME/MCT vem realizando desde 2002 o mapeamento 

deste ecossistema. Estes mapeamentos deram origem a um Sistema de Informações 

Geográficas e um conjunto de Cartas SAO (Carta de Sensibilidade Ambiental a Derrames de 

Óleo e Derivados) para a porção central da margem Leste da Lagoa dos Patos. Este trabalho 

surge com a proposta de dar continuidade ao mapeamento da laguna e consiste na 

elaboração de Cartas SAO para a região leste-norte da Lagoa dos Patos, incluindo a Lagoa 

do Casamento e o Saco do Cocuruto. 

O mapeamento desta área foi realizado através da compilação de dados pré-

existentes, da análise de aerofotografias digitais e imagens de satélite, da utilização de 

softwares de georreferenciamento, além da coleta de dados em trabalhos de campo. Na área 

de estudo houve o predomínio de áreas de alta sensibilidade ambiental por serem as margens 

formadas por praias e banhados com cinturões de juncos. As praias junto à saída do Guaíba 

também apresentam alta sensibilidade devido ao fato de serem formadas de material de 

granulometria grosseira e alta permeabilidade. 
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1. Introdução 

As Zonas Costeiras constituem-se nas interfaces de maior importância para a 

humanidade, pois sempre foram locais de concentração de boa parte da população mundial. 

Devido à sua intensa ocupação, pode ser verificado ao longo de todo este ambiente, em 

níveis mais ou menos graves, e em escala crescente uma série de impactos como sobre-

pesca e lançamento de efluentes domésticos e industriais. Soma-se ainda a destruição de 

ambientes essenciais para o funcionamento de ecossistemas marinhos (enseadas 

estuarinas, marismas, manguezais, pradarias submersas e recifes de corais), o 

desmatamento de encostas pela especulação imobiliária e agricultura, acúmulo de lixo, 

carência de infra-estrutura e saneamento básico e derrames de óleo e derivados. 

Nas últimas décadas, a poluição por óleo tornou-se uma das principais preocupações 

da opinião pública e dos órgãos de fiscalização voltados para a questão ambiental, devido 

aos impactos visuais, aos danos causados à biota e atividades turísticas, e ainda devido ao 

alto custo para a recuperação dos locais degradados. Os derrames 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. 

Com o aumento tanto em freqüência quanto em magnitude dos derrames de óleo e 

seus derivados no século XX, aliado à maior mobilização da opinião pública para a 

preservação ambiental surgiram, na década de 70, as Cartas de Sensibilidade Ambiental 

(Cartas SAO) ou Mapas de Sensibilidade Ambiental. Tais cartas ou mapas constituem uma 

ferramenta técnico-gerencial muito eficaz no planejamento de planos de contingência e em 

procedimentos de limpeza, possibilitando a priorização de ambientes mais sensíveis, 

diminuindo virtualmente os impactos à biota que um derrame de petróleo e seus derivados 

podem causar (MMA, 2002). No planejamento e gerenciamento costeiro, os mapas de 

sensibilidade também são úteis para o fornecimento de informações detalhadas sobre a 

costa e sobre os recursos biológicos ou socioeconômicos em uma área de interesse 

específico. 

No Brasil, as cartas SAO começaram a ser elaboradas na década de 90. A 

elaboração destas é um item obrigatório para as atividades de exploração, produção e refino 

de petróleo, pois é parte integrante na elaboração de Planos de Emergência Individuais, 

previstos na legislação vigente (Lei 9966/2001).  
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A Lagoa dos Patos é uma extensa laguna situada na Planície Costeira do Rio 

Grande do Sul, entre as latitudes 30° e 32° Sul e entre as longitudes 50°30’ e 52°20’ Oeste 

(Fig. 1.1). Permanece ligada com o Oceano Atlântico através de um estreito canal de 

escoamento, o Canal de Acesso à Barra de Rio Grande. Possui uma extensão de 250 km e 

uma largura média de 60 km, ocupando uma área de aproximadamente de 10.360 km2. 

 
Fonte: Google Earth 

Figura 1.1.  Lagoa dos Patos.   

É uma laguna do tipo estrangulada, a maior do mundo em sua categoria, de acordo 

com a classificação de Kjerfve (1986). É orientada paralelamente à linha de costa seguindo 

a direção do regime dos ventos dominantes, dos quadrantes NE-SW. 

A topografia do fundo da Lagoa dos Patos, embora suave é variada. A maioria das 

margens se mostra rasa, oscilando entre 0,5 e 1m. As partes mais profundas estão 

confinadas às zonas centrais, com 7 a 8m e ao longo do Canal do Rio Grande oscila entre 

10,0 e 15m (Villwock e Tomazelli, 1995). 

O regime de marés que atua na região aonde a Lagoa dos Patos se comunica com o 

mar é o de micromaré, com amplitudes médias de 0,45m, influenciando muito pouco a 

circulação da laguna. Os fatores que influenciam a circulação da Lagoa dos Patos são o 

regime dos ventos e a descarga fluvial (Möller Jr., 1996). 
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Juntamente com a Lagoa Mirim, a Lagoa dos Patos faz parte da Bacia do Sudeste 

(Fig.1.2). Nesta bacia, a Lagoa dos Patos atua como uma bacia de compensação, 

recebendo aporte fluvial de um subsistema da Bacia do Sudeste formado pela laguna e 

pelas bacias dos rios Jacuí, Caí, Sinos, Gravataí, Velhaco, Camaquã, Pelotas e o Canal São 

Gonçalo, que liga as lagoas dos Patos e Mirim. Esta bacia drena uma área de 

aproximadamente 200.000 Km2, onde estão situados 260 municípios e com uma população 

de aproximadamente 7 milhões de habitantes, cerca de 80% da população do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

A vazão média da Lagoa dos Patos medida no Canal de Acesso à Barra de Rio 

Grande é de aproximadamente de 4800m3/s (Motta, 1969 apud. Oliveira, 2004) e o tempo 

de permanência da água no seu interior é de cerca de 108 dias, de acordo com as 

estimativas de Toldo Jr. (1996). Seu principal tributário é o Complexo do Guaíba. 

Suas grandes dimensões, aliadas ao fato de estar conectada com o Oceano Atlântico 

tornam este corpo d’água um recurso hídrico considerável que tem sido utilizado para 

navegação, irrigação, pesca, lazer e outras atividades. 

A Lagoa dos Patos é uma importante hidrovia para o Estado e a navegação é 

realizada em toda a sua extensão, restrita para embarcações fluviomarítimas de até 5,10m 

de calado, adaptadas para navegação em águas interiores. A navegação no interior da 

laguna é difícil devido à incidência dos fortes ventos que encrespam suas águas. A 

praticagem é obrigatória para aquelas embarcações que não navegam constantemente em 

suas águas (DHN, 1993), e pela laguna são escoados uma infinidade de produtos, desde 

celulose até derivados de petróleo. Os derivados de petróleo são transportados de Rio 

Grande até o Pólo Petroquímico de Triunfo, situado na região metropolitana de Porto Alegre. 
Calcula-se que, anualmente 1 milhão de toneladas destes materiais são transportados via 

laguna (Carlos Pinho Alimena, em comunicação pessoal).  
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Fonte: www.coralx.com.br/ifcrs/hidrografia.htm. Acessado em 11/2005. 

Figura 1.2.  Hidrograf ia do Rio Grande do Sul .  

Ao norte a Lagoa dos Patos apresenta uma conexão ampla com outra lagoa 

denominada de Lagoa do Casamento Esta é uma enseada que constitui agora um “fundo de 

saco” da Lagoa dos Patos e tende a tornar-se uma lagoa litorânea, no enquadramento de 

outras lagoas localizadas ao norte da área de estudo, ilustrando uma etapa da formação 

geológica das lagoas costeiras no Rio Grande do Sul (Villwock, 1978). 

As margens deste ambiente são formadas por sedimento arenoso fino e toda a área 

é plana, com facilidade de irrigação, prestando-se à rizicultura e sendo amplamente utilizada 

para tal fim. 

As poucas elevações que estão cobertas atualmente com vegetação são 

insignificantes em altura e representam antigas dunas que foram freadas pela flora.  

A grande industrialização na região estuarina e ocupação desordenada das margens 

da Lagoa dos Patos, aliada com sua fragilidade natural, e com o fluxo freqüente de 

embarcações no seu interior fazem com que este seja um ambiente muito susceptível a 

impactos ambientais. Dentre estes, principalmente aqueles causados por derivados de 
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petróleo, que podem ocorrer tanto por acidentes com quaisquer embarcações ou por 

operações de transporte, carga e descarga destes produtos. 

Tendo em vista a grande importância da Lagoa dos Patos tanto como refúgio para a 

vida silvestre quanto para a economia do Estado, o Programa de Formação de Recursos 

Humanos implementado na FURG em convênio com a Agência Nacional do Petróleo 

denominado “Estudos Ambientais em Áreas de Atuação da Indústria do Petróleo” vem 

elaborando cartas SAO para as margens desta laguna. Devido à sua grande extensão e 

para viabilizar o processo, o mapeamento da Lagoa dos Patos foi dividido em partes.  Uma 

primeira etapa deste trabalho foi financiada pela PETROBRAS, que teve como área de 

abrangência, a região estuarina da Laguna dos Patos. O início nesta região deveu-se ao 

fato de estarem situados no estuário um terminal petrolífero e uma indústria de refino de 

petróleo. A PETROBRAS desenvolveu projetos semelhantes ao longo de toda a costa 

brasileira, em todas as regiões onde a mesma tem atividades ligadas a qualquer segmento – 

upstream ao dowstream - da cadeia do petróleo. 

Dentro do programa de mapeamento das margens lagunares e costeira marítima, a 

primeira parte foi concluída em 2002 por Osinaldi (2002), que constituiu na elaboração de 

um SIG (Sistema de Informações Geográficas) para o estuário da Lagoa dos Patos. A 

segunda parte, concluída em 2004 por Oliveira (op. cit.) consistiu na elaboração de uma 

carta SAO para a porção central da margem Leste da laguna supracitada. A margem Oeste 

está sendo mapeada por Lacerda (Lacerda e Griep, 2005) e este trabalho tem como 

principal objetivo a elaboração de uma carta SAO para a porção Norte da margem Leste e a 

margem Norte da Lagoa dos Patos.  

Nas regiões costeiras marítima, duas outras monografias de graduação estão em 

desenvolvimento, o que permitirá que o Rio Grande do Sul tenha um mapeamento completo 

das margens da Lagoa dos Patos e da Costa Marítima do Rio Grande do Sul até o início de 

2007. 

2. Mapas de Sensibilidade Ambiental 

2.1 Aspectos Gerais 

As Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derrames de Óleo (cartas SAO) são 

mapas que contêm todas as informações necessárias para a elaboração de um plano de 

contingência e de limpeza eficazes, caso um sinistro envolvendo petróleo e seus derivados 

aconteçam na área na região. 
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Constituem um componente essencial e fonte de informação primária para o 

planejamento de contingência e avaliação de danos em casos de derrames de óleo. Ao 

mesmo tempo representam uma ferramenta fundamental para o balizamento das ações de 

resposta a vazamentos de óleo, na medida em que, ao identificar aqueles ambientes com 

prioridade de preservação, permitem o direcionamento dos recursos disponíveis e a 

mobilização mais eficiente das equipes de proteção e limpeza.  

A metodologia utilizada na elaboração das cartas SAO é padronizada e a 

determinação destes padrões juntamente com a elaboração de tais cartas é tarefa dos 

órgãos governamentais de cada país. No Brasil, um trabalho conjunto do Ministério do Meio 

Ambiente – MMA, da Agência Nacional do Petróleo – ANP e do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA definiram as especificações e 

normas técnicas que orientam a preparação de cartas de sensibilidade ambiental para o 

derrame de óleo na zona costeira e marinha. Uma vez editadas tais cartas são documentos 

cartográficos oficiais do governo brasileiro, de uso obrigatório no planejamento de 

contingência, na avaliação geral de danos e na implementação de ações de resposta a 

incidentes de poluição por óleo. 

As cartas SAO englobam três tipos de informações principais: sensibilidade dos 

ecossistemas costeiros e marinhos; recursos biológicos e usos humanos dos espaços e 

recursos (atividades socioeconômicas). A sensibilidade da linha de costa classifica as 

secções do litoral em habitats, de acordo com suas características geomorfológicas, 

vulnerabilidade a derrames de óleo, persistência natural de óleo e condições de 

limpeza/remoção. A classificação é baseada em um entendimento completo do ambiente 

costeiro, incluindo as relações entre os processos físicos e o substrato, que produzem tipos 

específicos de linhas de costa e permitem prever padrões de comportamento do óleo 

derramado e de transporte de sedimentos. Os recursos biológicos nas cartas SAO incluem 

plantas e animais sensíveis ao óleo, com informação ao nível de espécie. É dada uma 

atenção especial, nas cartas, às áreas onde ocorrem concentrações de espécies sensíveis 

ao óleo, como áreas de alimentação, reprodução, berçários, habitats de nidificação e áreas 

de trânsito/rotas de migração. 

O mapeamento dos recursos biológicos sensíveis é uma das informações mais 

importante das Cartas SAO. O objetivo do mapeamento destes recursos é identificar as 

áreas de maiores concentrações de espécies, as fases ou atividades mais sensíveis do seu 

ciclo de vida e as espécies protegidas, para subsidiar os responsáveis pelo planejamento e 
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resposta aos acidentes com derrames de óleo e seus derivados, na determinação de 

prioridades de proteção.  

Os documentos cartográficos citados acima também identificam as atividades 

socioeconômicas que podem ser prejudicadas por derrames de óleo ou pelas ações de 

resposta. Estes usos humanos de recursos incluem áreas de recreio e lazer no litoral (praias 

e “campings”, por exemplo), áreas de pesca e maricultura, áreas sob gerenciamento 

especial (unidades de conservação e reservas extrativistas), aqüíferos (fontes e lençóis 

freáticos) e sítios históricos e culturais (algumas dessas informações podem ser restringidas, 

para evitar vandalismo). 

2.2 Histórico 

As primeiras cartas SAO foram preparadas nos Estados Unidos em 1979, dias 

depois da chegada de manchas de óleo do “Ixtoc I” no Golfo do México. Desde então Atlas 

de Sensibilidade Ambiental (conjunto de cartas SAO) passaram a ser confeccionados para 

toda a linha de costa americana, incluindo a região do Alasca e dos Grandes Lagos. (Tab. 

2.1) 

Até 1989, as cartas SAO tradicionais eram produzidas como mapas de papel com 

distribuição limitada (devido ao grande custo de reprodução) e sem meios de atualização 

rápida. Entretanto, após esta data os Atlas de Sensibilidade Ambiental têm sido gerados a 

partir de uma base de dados digitais usando técnicas de Sistemas de Informação 

Geográficas (SIG) (NOAA, 1997). 

No Brasil, as cartas SAO surgiram na década de 90 e têm sido confeccionadas 

desde então por diversas instituições públicas e privadas (Tab. 2.2). São componentes 

obrigatórios na elaboração de Planos de Emergência Individuais (ou PEI’s), uma das 

exigências da legislação ambiental brasileira para o licenciamento das atividades da 

indústria do petróleo (Resolução CONAMA n° 237/1997, Lei n° 9966/2000). 
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Tabela 2 .1.  Exemplos de At las de Sensib i l idade Ambienta l  publ icados para os Estados 
Unidos,  em destaque aqueles produzidos em formato d ig i ta l .  

Nome Ano de Publicação N° de Mapas 

Alabama 1981/1996 20/26 

Alasca (6 atlas) 1982/1986 371 

Califórnia (Região Central) 1994 41 

Columbia River, Washington/Oregon 1991 26 

Delaware/New Jersey/Pennsylvania 1985/1996 56/64 

Flórida (6 atlas/5 atlas) 1981-1984/1995-1996 246/265 

Geórgia 1985/1997 29/38 

Havaí 1986 86 

Louisiana 1989 98 

Mississippi 1995 29 

Carolina do Norte (2 volumes/3volumes) 1983/1996 113/135 

Porto Rico 1984 35 

Texas (Baía de Galveston) 1979 19 

Texas (Costa Superior) 1995 51 

Fonte: NOAA, 1997. 

 

Tabela 2 .2.  Exemplos de car tas SAO e At las  de Sens ib i l idade Ambienta l  e laborados para a  
cos ta bras i le i ra .  
Nome Ano de 

Publicação 

N° de 

Mapas 

Estuário da Lagoa dos Patos 2001 17 

Margem Leste da Lagoa dos Patos (Ponta dos Lençóis ao 

Pontal do Cristóvão Pereira). 

2004 11 

Região do Terminal de Tramandaí 2001 8 

Atlas das Bacias do Ceará e Potiguar 2004 10 

Atlas da Bacia de Campos 2000 15 

Fonte: Oliveira (2004); www.mma.gov.br. Acessado em 10/2005. 
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2.3 Aplicações 

Os principais objetivos da resposta a derrames de óleo, além da proteção da vida 

humana, são reduzir as conseqüências ambientais do vazamento e tornar eficientes os 

esforços de contenção e limpeza. As cartas SAO são utilizadas para identificar e mapear as 

localizações dos recursos sensíveis antes que ocorra um acidente, de modo que as 

prioridades de proteção possam ser estabelecidas e as estratégias de contenção e limpeza 

delineadas antecipadamente. Por outro lado, é também possível à utilização desse 

instrumento como suporte técnico a outras atividades socioeconômicas e de gestão 

ambiental. 

As cartas de sensibilidade destinam-se à caracterização das áreas costeiras e 

marinhas sob jurisdição nacional, por meio da disponibilização de documentos cartográficos 

que sirvam como uma ferramenta crítica no planejamento e resposta a incidentes com 

derrame de óleo. Auxiliam a reduzir as conseqüências ambientais de vazamentos de óleo e 

orientam os esforços de contenção e limpeza, pela identificação da sensibilidade dos 

ecossistemas costeiros e marinhos, de seus recursos biológicos e das atividades 

socioeconômicas que caracterizam a ocupação dos espaços e o uso dos recursos costeiros 

e marinhos nas áreas representadas. 

Apesar de estarem relacionadas diretamente com a poluição aguda, caracterizada 

pelos derrames maciços ou catastróficos de petróleo cru ou derivados, causados por 

acidentes de navegação e pelos acidentes maiores em todos os segmentos da indústria 

petrolífera, as cartas SAO também servem como ferramentas para o combate à poluição 

crônica, derivada da operação normal daquelas instalações e de outras fontes. Estas 

podem, inclusive, superar, em termos de impactos de longo prazo, a poluição aguda. 

Atualmente, países que elaboraram Cartas SAO para o planejamento e a resposta a 

derrames de óleo têm utilizado tais documentos cartográficos para usos mais amplos como 

em inventários e avaliações de recursos costeiros e marinhos, em planejamento e 

gerenciamento costeiro e planejamento de turismo, recreação e áreas protegidas.     

2.4 Tipos de Cartas SAO 

As Cartas SAO devem atender a todos os níveis de derrames de óleo, desde 

grandes vazamentos em áreas remotas (“offshore”), passando por aqueles de médio porte a 

alguma distância das instalações da indústria (ao largo do litoral), até derrames localizados 



 

10 

(em pontos específicos da costa). Para tanto, foram definidos três níveis de elaboração das 

cartas de sensibilidade: 

a) Cartas estratégicas (de abrangência regional / bacia marítima) 

b) Cartas táticas (de escala intermediária / toda a bacia) 

c) Cartas operacionais / de detalhe (locais de alto risco / sensibilidade) 

Em situação de grandes derrames podem ser necessários mapeamentos em 

diversas escalas, desde as que alcancem aspectos de abrangência regional, até aquelas 

que possibilitam um maior detalhamento das áreas de interesse, ou seja, tais escalas devem 

dar respostas aos aspectos estratégicos (nível regional), táticos (escala intermediária) e 

operacionais (escala de detalhe). 

Nas cartas estratégicas deve constar a indicação das fontes potenciais de poluição, 

compatíveis com a escala a ser utilizada. Devem ser relacionados, também, os elementos 

oceanográficos e climatológicos a serem utilizados para a modelagem numérica da 

dispersão de manchas de óleo, a partir de pontos críticos, no litoral e offshore. Estes 

parâmetros podem ser detalhados em tabelas associadas às cartas estratégicas. Deve ser 

dada atenção especial à qualidade dos dados e, na hipótese de serem utilizados dados 

pretéritos (oriundos de uma série temporal), estes devem ser validados, sempre que 

possível. 

2.5 Requisitos Cartográficos para Cartas SAO 

Os requisitos básicos para uma carta SAO compreensível e de fácil uso estão 

listados abaixo: 

a) As cartas devem conter uma mensagem imediata e não devem exigir 

conhecimento especializado para serem entendidas e interpretadas; 

b) Devem apresentar informações suficientes, mas não devem ser 

sobrecarregadas para evitar confusões; 

c) Não devem dividir desnecessariamente as características naturais. Por 

exemplo, uma baía ou estuário deve ser mostrado em uma única carta, ao invés de 

ser dividido em dois documentos cartográficos; 

d) Devem usar símbolos convenientes, que não conflitem e nem induzam à 

mensagens erradas; 
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e) Devem ser construídas em uma escala conveniente, de acordo com a 

precisão inerente ao conjunto de dados disponível; 

f) Devem apresentar com clareza a escala, orientação, legendas, simbologia 

utilizada, autor ou fonte, data de produção e título; 

g) Devem incluir um índice de localização para mostrar a relação entre a sub-

área representada e a área como um todo. 

Com respeito às escalas a serem utilizadas, os documentos cartográficos que 

servirão para respostas a derrames localizados, como por exemplo, limpeza de um local 

específico da costa, devem ter uma escala muito grande (até 1:10.000), para permitir a 

representação da área impactada com o grau de detalhe necessário. Já as cartas 

estratégicas, usadas para resposta inicial a um derrame “offshore”, podem ter uma escala 

tão pequena quanto 1:1.000.000, possibilitando a representação de uma área que englobe 

todas as trajetórias que a mancha de óleo possa seguir. As cartas intermediárias podem ter 

escalas da ordem de 1:100. 000. 

Deve-se salientar que, qualquer que seja a escala da Carta SAO, ela deve ser 

representada, também, como uma escala gráfica (“scale bar”), pois isto mantém sua 

precisão mesmo que a carta venha a ser reproduzida expandida ou reduzida em uma 

fotocopiadora (constando apenas a escala numérica da escala ou descrições do tipo 1cm = 

1.000m, tais informações se tornam errôneas quando a carta é aumentada ou reduzida de 

tamanho). 

O ideal é que, para uma determinada área se tenha uma Carta SAO da cada tipo, 

apresentando as informações essenciais sobre a sensibilidade dos ecossistemas, recursos 

biológicos e atividades socioeconômicas, com o cuidado de não sobrecarregar a 

representação e tornar o conteúdo confuso. Neste caso, as cartas de sensibilidade são 

complementadas com dados e informações adicionais sobre os recursos biológicos e as 

atividades socioeconômicas, e com informações sobre as respostas a derrames de óleo. 

As Cartas SAO e a tábua de dados que as complementam devem ser impressas em 

papel e disponibilizadas em meio digital pela INTERNET (utilizando uma página oficial do 

governo brasileiro – MMA, IBAMA ou ANP), tanto como arquivos eletrônicos de impressão 

direta (para serem baixados em formato PDF – “Portable Document Format”) ou como 

arquivos digitais completos, para incorporação de Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG/GIS). 
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No que diz respeito às dimensões, as Cartas SAO de detalhe (operacionais) devem 

ter um tamanho adequado para serem utilizadas com facilidade no campo, a bordo de uma 

viatura, embarcação ou aeronave, freqüentemente sob forte vento ou chuva. Desta forma as 

dimensões recomendadas são, de no máximo, as dimensões de uma folha padrão A-3 (29,5 

x 42 cm), com os dados complementares impressos no verso, em papel à prova d’água. 

Tais documentos devem, ainda, ser disponibilizados, de acordo com a pertinência de cada 

caso, em uma ou mais versões em preto e branco e nas dimensões de uma folha padrão A-

4, para viabilizar sua transmissão via fax em situações de emergência, sem a perda do 

conteúdo relevante para o uso a que se destina. 

Outro requisito cartográfico das cartas de sensibilidade ambiental refere-se à 

padronização dos índices de sensibilidade, da simbologia, terminologia e demais 

procedimentos técnicos empregados na confecção destas cartas. 

A grande vantagem da padronização e da utilização de uma mesma técnica de 

elaboração das cartas nas diversas áreas da costa e da plataforma continental é a 

possibilidade de se comparar cartas de áreas distintas e a facilidade de seu uso por equipes 

de resposta a derrames de óleo e seus derivados, de órgãos e nacionalidade diversos.  

Com o mesmo objetivo supracitado, sempre que possível, as legendas das Cartas 

SAO devem ser impressas em português e em inglês. 

3. Lagoa dos Patos: Uma Breve Revisão Bibliográfica 

3.1 Estudos Antecedentes 

Apesar da grande importância da Lagoa dos Patos para a economia e manutenção 

da biodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul, são poucos os estudos que abordam 

este ecossistema como um todo. 

O primeiro estudo que procurou abordar a totalidade desta laguna foi realizado por 

Von Ihering em 1885, que fez uma descrição dos aspectos hidrológicos, biológicos e 

químicos. Os primeiros estudos técnico-científicos com o enfoque em toda a Lagoa dos 

Patos ocorreram na década de 60. Closs e Medeiros (1965) estudaram toda a extensão da 

laguna através de seus estudos com foraminíferos e tecamebas. No Projeto Lagoa dos 

Patos em 1975, estudos sobre os parâmetros biológicos, físicos e químicos da laguna 

supracitada foram realizados.  
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 A circulação das águas de superfície em toda a Lagoa dos Patos foi estudada por 

Herz em sua tese de doutorado (Herz, 1977) e a hidrodinâmica da laguna foi abordada por 

Möller Jr. (1996). 

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

caráter multidisciplinar para obtenção de dados e informações geológicas, físicas, químicas 

e biológicas da laguna, com o objetivo de se constituir uma base para interpretação dos 

processos controladores da dinâmica lagunar. Surge então o Projeto Lagoa dos Patos, 

projeto este que teve suporte no II Plano Setorial para Recursos do Mar (PSRM/CIRM). 

Deste estudo integrado de toda a Lagoa dos Patos foram gerados trabalhos como os de 

Niencheski et.al (1998), Odebrecht et. al (1998), Möller Jr. et. al (1996 e 2001). 

Bemvenuti e Netto (1998) estudaram as comunidades de invertebrados bentônicos, 

Torgan et. al (2000) realizou um estudo quali-quantitativo dos organismos fitoplanctônicos. 

Vieira e Pereira (2002) estudaram as associações de peixes em zonas com profundidade 

superior a 3m e Raseira (2002) tratou das associações de peixes em zonas rasas ao longo 

de toda laguna. 

Estudos usando a técnica de modelagem numérica também foram realizados na 

Lagoa dos Patos. Castelão (1999) realizou um estudo da dinâmica da laguna utilizando 

como ferramenta a modelagem numérica e Fetter Filho (1999) estudou a circulação e os 

processos de mistura na laguna usando  o Modelo de Circulação Oceânica da Universidade 

de Princeton (POM). 

As primeiras investigações abordando os aspectos sedimentológicos da Lagoa dos 

Patos foram efetuadas a partir de 1960, com estudos realizados pelos pesquisadores do 

Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (CECO - UFRGS). Villwock (1972, 1977), realizou estudos sobre o Período 

Quaternário na região. 

Estudos de Toldo Jr. (1989 e 1999) contribuíram de uma forma muito importante no 

conhecimento e entendimento da morfodinâmica lagunar como um sistema integrado. 

3.2 Estudos em Andamento 

Tendo em vista as lacunas do conhecimento existentes para o entendimento da 

Lagoa dos Patos, alguns estudos estão sendo realizados na FURG e novos dados já têm 

sido disponibilizados. Silva da Silva (2002) realizou um estudo elucidando as bases técnicas 

para o ordenamento territorial na costa Oeste da Lagoa dos Patos e está realizando (Silva 

da Silva, comunicação pessoal) um estudo similar ao anterior para todas as cidades que 
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margeiam a laguna e que não foram abordadas. Piovesan (2005) está criando um modelo 

de dispersão do óleo utilizando como ferramenta a modelagem numérica para o interior da 

Lagoa dos Patos, o que nunca havia sido estudado para a laguna em questão. Seu trabalho 

está sendo realizado dentro do Programa do PRH -27/FURG-ANP/MCT, sob a forma de 

tese de mestrado. 

3.3 Clima 

Por estar localizada na Zona Sub-tropical Sul (Strahler, 1977 apud: Toldo Jr., 1994.), 

na costa oriental da América do Sul, o clima da região é controlado por massas de ar de 

origem tropical marítima e polar marítima, ou o Anticiclone Subtropical Semi-permanente do 

Atlântico Sul e o Anticiclone Móvel Polar, respectivamente. 

Segundo Hasenack e Ferraro (1989, apud. Toldo Jr., 1994), na primavera e verão, 

quando a insolação é mais intensa no Hemisfério Sul e o Anticiclone Subtropical 

Semipermanente do Atlântico está mais deslocado para o sul, entre 18 e 35° Sul, a área 

recebe mais influência da borda instável deste centro de alta pressão, formador de uma 

massa de ar tropical marítima de temperatura e umidade elevadas, devido à intensa 

evaporação marítima. Em conseqüência, o predomínio deste anticiclone na Lagoa dos Patos 

implica, normalmente, em condições de estabilidade do tempo com ocorrência de dias 

ensolarados. Os ventos são predominantemente de E-NE e as precipitações do tipo 

convectivas são freqüentes. 

Entretanto, no outono e no inverno, quando o Anticiclone Subtropical 

Semipermanente do Atlântico Sul está mais deslocado para norte, a área passa a receber 

Ciclones e Anticiclones Migratórios Polares, alimentados por massas de ar frias 

provenientes das regiões do continente Antártico, e que se deslocam no sentido SO-NE, em 

direção ao território sul-brasileiro. Os ciclones conduzem atrás de si os anticiclones 

migratórios, responsáveis pela queda brusca da temperatura e pela estabilidade após a 

passagem das frentes. O deslocamento dessas frentes frias implica no aparecimento, na 

região situada entre os dois centros de alta pressão, de uma zona depressionária 

(descontinuidade frontal) para a qual convergem os ventos provenientes destes centros de 

alta pressão. Estes ventos convergentes ou ciclônicos, normalmente são acompanhados da 

instabilidade do tempo e precipitação do tipo frontal, como mostrado na Figura 3.1. 
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Modificada de Möller Jr. (1996). 

Figura 3 .1.  S i tuação de dominância do Ant ic ic lone Semi-permanente do At lânt ico (A)  
caracter íst ico pela predominância dos Ventos de NE e Passagem de um s is tema f ronta l  

(B)  que força uma mudança na d i reção do vento.   

Como conseqüência da interação dos fatores acima descritos, o clima da região em 

estudo apresenta características que permitem classificá-lo como sendo do tipo temperado, 

mesotérmico, superúmido e sem estação seca definida. 

3.4 História Geológica Regional 

A Lagoa dos Patos encontra-se inserida na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, 

porção mais superficial da Bacia de Pelotas. Caracteriza-se como uma ampla área de terras 

baixas (33.000 km2 de área) que é ocupada, em sua maior parte, por um enorme sistema de 

lagos e lagunas costeiras. 

De acordo com Villwock e Tomazelli (1995), a Província Costeira do Rio Grande do 

Sul é formada por dois grandes elementos geológicos: o Embasamento e a Bacia de 

Pelotas. A seqüência sedimentar acumulada na Bacia de Pelotas tem origem principalmente 

no embasamento, constituído por rochas antigas que pertencem, em sua maior parte, ao 

Escudo Sul-Rio Grandense e Uruguaio, parte integrante da plataforma Sul – Americana, e 

nas seqüências sedimentares e vulcânicas, Paleozóicas e Mesozóicas da Bacia do Paraná, 

que tiveram seu desenvolvimento a partir do período Devoniano, sobre o escudo (Fig.3.2). 
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Fonte: Villwock e Tomazelli (1995) 

F igura 3.2.  Pr inc ipa is fe ições geo lóg icas assoc iadas à Provínc ia Coste i ra  do Rio Grande 
do Su l .  

A Bacia de Pelotas é uma ampla bacia preenchida por sedimentos terciários e 

quaternários, ocupada na sua superfície pelas lagunas dos Patos e Mirim, entre outras, na 

costa do Rio Grande do Sul. Sua origem está relacionada aos acontecimentos geotectônicos 

que conduziram a abertura do Oceano Atlântico Sul, a partir do Jurássico. 

A Planície costeira na qual a área de estudo está inserida, apresenta uma 

compartimentação geomorfológica, formada pela Planície Aluvial Interna, Barreira das 

Lombas, Sistema Lagunar Guaíba-Gravataí, Barreira Múltipla Complexa e o Sistema 

Lagunar Patos-Mirim. 

A Barreira Múltipla Complexa, ao sul, foi responsável pelo isolamento do Sistema 

Lagunar Patos-Mirim, que é formado pelas lagoas dos Patos e Mirim. Segundo os autores 

supracitados, ela consiste de uma sucessão de terraços bastante aplainados, intercalados 

com depressões alongadas, ocupadas por lagunas, lagos e pântanos em diferentes estágios 

evolutivos. 
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Adaptado de Villwock (1984) apud. Villwock e Tomazelli, (op.cit.). 

Figura 3.3.  Compart imentação Geomorfo lóg ica da Provínc ia  Coste i ra do Rio Grande do 
Sul .   

O Sistema Lagunar Patos-Mirim, instalado na primeira fase de formação da barreira 

múltipla complexa também 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. 

A partir do retrabalhamento de suas margens foram gerados terraços, cristas de praia, 

pântanos, além de falésias e pontais arenosos, gerados por processos de erosão e 

deposição. (Fig. 3.3) 

3.5 Características Morfológicas e Morfométricas 

Segundo Toldo Jr. (1994), o relevo submerso da Lagoa dos Patos pode ser dividido 

em duas regiões: a margem ou flanco lagunar e o soalho ou piso lagunar. A margem lagunar 

é conceituada como sendo toda a área compreendida entre a linha de costa e a isóbata de 

5m, com uma composição sedimentar essencialmente arenosa. Já o piso lagunar, região 

correspondente a um fundo plano que se desenvolve além da isóbata de 5m, tem uma 

composição sedimentar essencialmente silítico-argilosa (Fig. 3.4).  
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Adaptado de Toldo Jr.et. al. (2003). 

Figura 3.4.  Bat imet r ia  parc ia l  da Lagoa dos Patos,  com ênfase nas isóbatas  de -1 e -5m.  

Os esporões arenosos constituem a feição morfológica mais marcante das margens 

da laguna, não somente pela magnitude destes, mas também pela importância deles como 

registro geológico dos processos sedimentares no tempo e no espaço. Tais esporões 

arenosos são de forma livre, com uma altura média de 1 metro acima do nível da água, 

desenvolvem-se sobre uma porção sub-aquosa denominada esporões submersos ou 

bancos arenosos e projetam-se para o interior do corpo lagunar. 

A Lagoa dos Patos possui 13 esporões arenosos em suas margens, sete na margem 

oeste (Ponta da Feitoria, Ponta do Quilombo, Ponta do Vitoriano, Pontal Dona Maria, Pontal 

Dona Helena, Pontal do santo Antônio e Ponta da Formiga), dois na margem norte (Pontal 

das desertas e Pontal do Abreu) e cinco esporões na margem leste (Ponta dos Lençóis, 

Pontal do Bojurú, Pontal do Cristóvão Pereira, Pontal São Simão, Pontal do Anastácio) (Fig. 

3.5). 
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Adaptada de Toldo Jr. (1994). 

Figura 3.5.  Esporões Arenosos.  

3.6 Morfodinâmica Lagunar 

O produto mais notável do processo das sucessivas variações do nível do mar 

ocorridas no Período Quaternário é constituído pelos bancos arenosos (esporões arenosos 

submersos), os quais foram construídos pelo modo de incidência das ondas junto à linha de 

praia.  

Pode-se afirmar partindo deste pressuposto que os bancos arenosos da Lagoa dos 

Patos foram produzidos pela dinâmica pretérita e, atualmente, são feições submersas 

totalmente desvinculadas da dinâmica que os fez crescer (Toldo Jr., 1991). Tal hipótese, 

segundo este autor, pode ser confirmada observando o desenvolvimento do Pontal das 

Desertas, localizado na margem Norte da Lagoa dos Patos, de comportamento similar aos 
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outros bancos arenosos. No período de 1911 a 1968, o Banco das Desertas não apresentou 

modificações significativas no seu tamanho, ao passo que o Pontal das Desertas cresceu 

aproximadamente 3.390 metros. (Fig. 3.6). 

 
Fonte: Toldo Jr. (1991). 

Figura 3.6.  Esquema de cresc imento e  per f i l  bat imétr ico do Ponta l  das Deser tas.   

A situação dos bancos arenosos também pode ser avaliada através do 

comportamento destes em relação à hidrodinâmica atual. As amostras sedimentares, 

coletadas no topo dos bancos apresentam granulometrias de areias médias a grossas, com 

bom índice de seleção e assimetria negativa, indicando a retirada do material arenoso mais 

fino, pelo processo erosivo (Toldo Jr., op.cit.). 

A erosão resulta principalmente da propagação de ondas na laguna. Estas ondas, 

com alturas de até 2 metros, sofrem facilmente a interferência do topo dos bancos, em 

função da pequena lâmina d’água sobre estes, na ordem de 1 a 2 metros. Isto faz com que 

a energia de ondas retrabalhe mais facilmente o topo dos bancos. 

Entretanto, amostras sedimentares coletadas na porção distal dos bancos arenosos 

da Lagoa dos Patos são constituídas por areias finas bem selecionadas e com distribuição 

simétrica, as mesmas características das amostras sedimentares coletadas na atual linha da 

praia na margem interna da laguna, adjacentes aos pontais. 
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Tal fato indica o produto da dinâmica atual responsável pelo mecanismo de 

crescimento dos pontais, mecanismo este que consiste na erosão de sedimentos ao longo 

da linha de praia da laguna e a deposição destes nos locais de crescimento dos pontais. 

Os pontais arenosos se desenvolvem sobre os bancos arenosos, a uma 

profundidade de 1 metro. Devido ao fato de todos os pontais arenosos se desenvolverem 

nesta profundidade, tal linha batimétrica é interpretada como sendo a antiga linha de praia 

que atuou no modelo dos bancos arenosos, estabelecendo a transgressão subseqüente, o 

atual nível da Lagoa dos Patos, o que possibilitou o crescimento dos pontais sobre os 

bancos arenosos.  

A linha isobatimétrica de 1 metro pode ser considerada, portanto, o marco inicial de 

uma elevação do nível da água, há aproximadamente 300 anos A.P., o que indica que o 

nível da laguna iniciou o seu estabelecimento nesta época, quando a linha da água 

encontrava-se a uma cota na ordem de -1 metro. 

3.7 Hidrodinâmica 

Segundo Möller Jr. (1996), a hidrodinâmica da Lagoa dos Patos está intimamente 

relacionada à ação de duas forçantes principais: o vento e a descarga fluvial dos rios que 

compõem a sua bacia hidrográfica. A maré na região é do tipo mista com predominância 

diurna, porém sua pequena amplitude (aproximadamente 15cm) faz com que sua 

importância seja reduzida, e limitada à região estuarina. 

A ação do vento se traduz pela sua forma de ação, dividida em dois tipos clássicos: 

efeito local e efeito não-local. O vento local atua diretamente sobre a superfície livre do 

sistema, gerando um movimento oscilatório com a formação de desníveis entre as 

extremidades (set up – empilhamento/ set down - rebaixamento). Desta forma, ventos de NE 

provocam um rebaixamento do nível da água na parte norte da Lagoa dos Patos e uma 

elevação na parte sul desta.  

Os ventos citados, em seus efeitos não-locais, provocam um rebaixamento do nível 

do mar próximo à costa, causando um transporte de água em direção ao mar aberto 

(Transporte de Ekman). O resultado destes efeitos é a geração de um gradiente de pressão 

barotrópico que força o sistema a exportar água para a plataforma continental. 

Entretanto, sob a ação de ventos de SO, a componente local faz com que a laguna 

sofra um rebaixamento em seu nível na parte sul e um empilhamento na parte norte. Na 

plataforma, estes ventos geram um acúmulo de água junto à costa (Transporte de Ekman). 
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A composição destes dois movimentos força a entrada de água salgada no interior da Lagoa 

dos Patos através também da formação de um gradiente de pressão barotrópico (Fig.3.7). 

Tal mecanismo descrito na figura 3.7 domina a dinâmica da Lagoa dos Patos 

predominantemente em períodos de baixa descarga fluvial (valores menores que 3.000 

m3/s), como descrito por Möller Jr. et.al. (1991, apud. Fetter Filho, 1999). No período de alta 

descarga fluvial, entre final de inverno e início de primavera o fluxo no interior do canal de 

ligação entre a laguna e o oceano encontra-se completamente homogêneo e unidirecional 

com água doce sendo transportada para a plataforma continental por vários dias 

consecutivos. Sob estas condições, os processos de mistura ocorrem na região da 

plataforma continental adjacente. 

 
Fonte: Adaptado de Moller Jr., (1999). 

Figura 3.7.  Representação Esquemát ica das osc i lações de níve l  na lagoa,  sob a ação de 
ventos NE (A)  e SW (B) .  Em ambas as f iguras  a l inha t race jada representa o 

comportamento da lagoa se não houvesse l igação com o oceano.   
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3.8 Divisões Ecológicas e Biológicas da Lagoa dos Patos 

A Lagoa dos Patos pode ser dividida em cinco grandes unidades biológicas 

representadas pelo Rio Guaíba, Enseada de Tapes, Lagoa do Casamento, o corpo central 

lagunar e estuário (Asmus, 1998).  

O Rio Guaíba é o maior tributário de água doce ao sistema lagunar Patos-Mirim; a 

Enseada de Tapes e a Lagoa do Casamento são corpos da água sem-abertos com 

características hidrodinâmicas distintas; o corpo central lagunar é composto por quatro 

células elípticas que representam 80% da área total das margens da laguna, dominadas por 

banhados de água doce e praias arenosas; e a área estuarina, localizada ao sul da lagoa, 

com uma área correspondente a 10% da área total da Lagoa dos Patos, tendo como 

ambientes principais baías costeiras rasas e protegidas e o corpo central deste, aberto e 

profundo (Bonilha e Asmus, 1994, apud. Asmus, op.cit.) (Fig. 3.8). 

 
Fonte: Asmus, (1998). 

Figura 3.8.  Pr inc ipa is  Unidades B io lóg icas da Lagoa dos Patos.   
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Closs e Medeiros (1965, apud. Raseira, 2003) dividiram a laguna em duas regiões: a 

Zona Inferior e a Zona Superior, divididas em outras 6 zonas ecológicas. Em 1998, 

Bemvenuti e Netto (1998) procuraram subdividir ecologicamente a Lagoa dos Patos de 

acordo com as comunidades bentônicas. Estes autores dividiram a laguna em 5 setores: 

setor I, correspondente ao Rio Guaíba; setor II, representado pela parte norte da Lagoa dos 

Patos; setor III, formado pela parte central da laguna; setor IV, separado do III por diferenças 

na composição e abundância da fauna de invertebrados bentônicos; e setor V, que 

corresponde à área que vai da Ponta dos Lençóis até a desembocadura da laguna, podendo 

ser considerada zona estuarina ou mixohalina.  

Tendo como referencial a composição ictiológica da Lagoa dos Patos, Vieira e 

Pereira (2002, apud. Raseira, op.cit.) dividiram a laguna ecologicamente em duas zonas: 

Inferior ou Zona I, que corresponde aproximadamente ao setor V proposto por Bemvenuti e 

Netto (op.cit.) e à zona inferior proposta pos Closs e Medeiros (op.cit). Raseira (op.cit.) 

sugere uma divisão da Lagoa dos Patos em pelo menos 5 zonas: Zona de Influência 

Marinha, Zona Estuarina Propriamente dita, Zona do Alto Estuário, Zona Pré-límnica e Zona 

Límnica. 

3.9 Ocupação do Solo 

A história da ocupação moderna da Planície Costeira, na qual a Lagoa dos Patos 

está inserida, começou com a chegada dos portugueses e seus inimigos políticos – os 

jesuítas espanhóis – em 1605 e 1626, respectivamente. Após o Tratado de Madri em 1750, 

que ratificou acordos sobre a situação do Povoado de Rio Grande, fundado em 1737, a 

região costeira tornou-se um centro de ocupação intensa portuguesa. Na tentativa de 

consolidar os seus ganhos diplomáticos e de assegurar sua supremacia, Portugal ocupou o 

território em 1747 com imigrantes açorianos. A colonização irradiou-se rapidamente ao 

longo do litoral. Os novos colonos receberam terras para o cultivo e criação de gado, que se 

tornaram as principais atividades econômicas na região (Vieira e Rangel, 1988, apud. 

Asmus, 1998). 

As aglomerações e assentamentos ao longo das margens da laguna deram origem 

aos 16 municípios ribeirinhos da lagoa que, juntos, representam 90% da população do 

estado do Rio Grande do Sul. 

No início, os assentamentos supracitados não exploraram apenas os recursos 

naturais disponíveis na Lagoa dos Patos, como também se utilizavam dela como uma 

conexão para atividades culturais, sociais e comerciais. Entretanto, os avanços nas técnicas 
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agrícolas, principalmente os concernentes ao cultivo de arroz irrigado, assim como o 

surgimento de meios de transporte mais modernos fizeram com que a ocupação do solo e o 

desenvolvimento de centros urbanos nas margens da lagoa dos Patos fossem totalmente 

modificados. Os municípios, que tiveram o seu desenvolvimento baseado em portos 

lacustres locais, foram forçados a explorar o turismo como uma nova maneira de 

desenvolvimento.  

Atualmente, praticamente toda a atividade portuária no estado é realizada pelos 

portos de Porto Alegre e de Rio Grande, movimentando atualmente um valor aproximado de 

22.500.000 toneladas de produtos (Asmus, 1998). 

Nas últimas décadas, o crescimento desordenado das cidades nas margens da 

Lagoa dos Patos alterou seus processos naturais e amplificaram os conflitos ambientais. O 

elevado escoamento de tributários do Rio Guaíba é responsável pela adição de uma 

quantidade cada vez maior de nutrientes, metais pesados perigosos (Baisch e.al, apud. 

Asmus, op.cit.) e agrotóxicos, enquanto que a navegação, atividades portuárias e o 

estabelecimento de plantas industriais de fertilizantes, processamento de pescado e refino 

de petróleo no estuário, levaram a uma deteriorização das águas do baixo estuário (Almeida 

et.al, apud. Asmus, op. cit.). 

Os conflitos crescentes entre a preservação e a exploração dos recursos e os 

impactos antrópicos demandam um manejo ambiental integrado da Lagoa dos patos e do 

ecossistema costeiro (Asmus et.al., 1984 apud. Asmus, 1998). 

4. Navegação na Lagoa dos Patos 

O transporte de derivados de petróleo na Lagoa dos Patos é realizado apenas por 

uma empresa, a Navegação Guarita Ltda (Alimena, 2004). A empresa, fundada em 1962, 

atua no transporte de derivados de petróleo na Lagoa dos Patos desde 1980, quando foi 

inaugurado o pólo petroquímico da cidade de Triunfo,na região metropolitana de Porto 

Alegre. A Navegação Guarita presta serviços a diversas outras empresas como a COPESUL 

e Petrobras e realiza o transporte de cargas como óleo combustível marítimo, produtos 

petroquímicos, celulose, clinquer (matéria-prima para cimento) dentre outros. De acordo 

com dados da empresa, o transporte de derivados de petróleo e de produtos petroquímicos 

na Lagoa dos Patos é da ordem de 1 milhão de toneladas por ano. 

O canal de navegação desta laguna tem uma profundidade que varia de 7 a 8m e, 

devido a esta baixa profundidade o calado nos navios que trafegam em suas águas é 
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limitado a 17 pés (aproximadamente 5,6m). A navegação no interior da Lagoa dos Patos é 

considerada perigosa, devido não somente à sua pequena profundidade, mas também 

devido à presença de inúmeros bancos arenosos submersos que variam constantemente de 

tamanho. Soma-se a ocorrência da grande quantidade de ondas que se formam no interior 

da Lagoa dos Patos, com a incidência de ventos fortes do quadrante NE e ventos dos 

quadrantes SE/SO durante a entrada de frentes frias. No caso das embarcações que fazem 

com freqüência o trajeto de Rio Grande até Triunfo, a praticagem não é obrigatória. Tal 

procedimento só o é, no caso específico da Lagoa dos Patos, para navios que não realizam 

tal trajeto com freqüência ou que são estrangeiros. 

Atualmente são quatro as embarcações que navegam na laguna especializadas no 

transporte de derivados de petróleo, três de bandeira brasileira e um de bandeira 

estrangeira. De acordo com as exigências presentes na legislação brasileira, tais 

embarcações são dotadas de casco costado duplo e fundo duplo. Seus tripulantes possuem 

um curso de salvatagem e as embarcações possuem cada uma, um Plano de Emergência 

Individual caso algum sinistro ocorra.  

O trajeto pela laguna de Rio Grande a Triunfo é realizado pelas embarcações num 

tempo aproximado de 22 horas a uma velocidade média de 8 nós. Algumas embarcações 

devido ao seu tamanho não são autorizadas a navegar durante á noite e grandes 

embarcações com casco singelo não têm acesso permitido na Lagoa dos Patos, dada a 

periculosidade de navegação que lhe é característica. 

4.1 Embarcações transportadoras de Derivados de Petróleo e Produtos 
Petroquímicos 

4.1.1. M/T Guarany 

O navio de nome Guarany possui 72 metros de comprimento e é utilizado no 

transporte de derivados de petróleo há 8 anos. Tem uma capacidade de transportar 1200 

toneladas deste material por viagem e faz o trajeto de Rio Grande a Triunfo em 3 dias. 

Possui um calado 3,20m na popa e 3,40m na proa e tem permissão para navegar durante a 

noite (Fig. 4.1). 
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Fonte: Navegação Guarita Ltda. 

Figura 4 .1.  Fotogra f ia da Embarcação M/T Guarany.  

4.1.2. M/T Guaíba 

O navio Guaíba possui 110m de comprimento e também é utilizado no transporte de 

derivados de petróleo. Devido ao seu tamanho e ao tipo de carga transportado, o seu 

horário de navegação é limitado, permitido somente durante o dia. Possui calado de proa e 

popa de 3,87m e uma capacidade de transporte de 3.200 toneladas por viagem (Fig. 4.2). 

 
Fonte: Navegação Guarita Ltda. 

Figura 4.2.  Fotograf ia  do nav io M/T Guaíba.  



 

28 

4.1.3. M/T Guarita 

A embarcação de nome Guarita possui calados de proa e popa de 2,95 e 3,15m 

respectivamente e transporta cerca de 2.870 toneladas de produtos petroquímicos em cada 

viagem, há cerca de 15 anos. Faz o percurso de Rio Grande a Triunfo num período 

estimado de 4 dias e, dentre os compostos petroquímicos transportados destacam-se: MEK 

(Metiletilcetona), MTBE (Metil Tero Butil Éter), Metanol Benzeno, Tolueno, Xilenos mistos, 

Nafta, Py gás e Extrato não aromático (Fig. 4.3). 

 
Fonte: Navegação Guarita Ltda. 

Figura 4.3.  Fotograf ia do Nav io  Guar i ta.  

4.1.4. Anatol ian 

O navio chamado Anatolian é uma embarcação de bandeira turca e foi fretada pela 

COPESUL especificamente para o transporte de compostos petroquímicos, os mesmos 

transportados pelo Guarita. Possui calados de proa e popa de 5,20m e tem capacidade de 

transportar 4093 toneladas. A Navegação Guarita é a empresa responsável em dar proteção 

de bandeira a este navio. Como se trata de uma embarcação estrangeira, o Anatolian não 

navega pela Lagoa dos Patos sem um prático a bordo e o transporte com este navio não 

pode ser realizado sem a autorização da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários).  
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4.2 Navegação Esportiva e Pesqueira 

Apesar da não disponibilidade de dados consistentes publicados, sabe-se que um 

grande número de embarcações navegam na Lagoa dos Patos diariamente. Dentre elas 

podem-se destacar os barcos de pequeno porte e botes utilizados para pesca e veleiros 

utilizados para lazer e esportes náuticos. Competições náuticas são realizadas todos os 

anos e existem Yatch Clubs em cidades situadas nas margens desta laguna como, por 

exemplo, São Lourenço do Sul, Tapes e Rio Grande. Existem colônias de pescadores 

distribuídas ao longo de todos os municípios que margeiam a referida laguna, cujos 

pescadores trabalham todas as épocas do ano menos nos períodos de defeso. 

5. Objetivos 

Os objetivos do presente trabalho incluem: 

• Dar continuidade ao mapeamento da Lagoa dos Patos, através da 

elaboração de uma Carta SAO para a porção Norte da Margem Leste e 

margem Norte desta laguna; 

• Alimentar o banco de dados ambientais criado por Oliveira (op.cit); 

• Fornecer subsídios para a elaboração de planos de contingência caso um 

sinistro envolvendo derivados de petróleo venha a ocorrer no interior da 

laguna, visando a diminuição máxima dos impactos que este tipo de 

acidente pode causar; 

• Fornecer uma visão mais ampla do ecossistema da Lagoa dos Patos, 

visando uma maior compreensão deste; 

• Identificar as lacunas de conhecimento existentes para este ambiente, e 

fazer sugestões de trabalhos futuros. 

6. Área de Estudo 

A área de estudo deste trabalho envolve as regiões Leste e Norte da Lagoa dos 

Patos, entre os Pontais de Cristóvão Pereira (A) e das Desertas (B) englobando os 

municípios de Mostradas, Palmares do Sul, Capivari do Sul e Viamão conforme mostra a 

Figura 6.1. 
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Figura 6.1.  Local ização da área de es tudo.  

6.1 Caracterização Socioeconômica da Área de Estudo 

6.1.1 Mostardas 

O município de Mostardas, com uma área de 1.983 Km2 é o primeiro município da 

área de estudo. Possui uma população de 11.658 habitantes (IBGE, 2000), com 56% na 

área urbana.  

A economia é baseada na agropecuária (63,9% do PIB de 2002), com predomínio de 

rizicultura (cultivo de arroz), cultivo de cebola e produção de lã.  

Propriedades agrícolas com mais de 1000 hectares perfazem quase 50% da área e 

encontram-se concentradas em 3% dos produtores rurais (Tagliani, 1997). 
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Com respeito ao saneamento básico, este município não possui sistema de 

tratamento de esgotos e a rede de esgotos atinge apenas a parte central da cidade. Os 

efluentes domésticos são lançados “in natura” na “Lagoa do Fundo”, localizada próximo à 

Lagoa Mostardas. 

O atendimento à saúde é insuficiente. A cidade conta com um posto de saúde do 

estado, um centro comunitário e um pequeno hospital, atualmente com 34 leitos. O interior é 

atendido por meio de sete postos, nos quais a população é atendida por agentes 

comunitários de saúde. 

Instrumentos públicos no município de interesse para operações de contingência 

são: Hospital São Luís, escritório do IBAMA, Delegacia de Polícia, Prefeitura Municipal com 

suas diferentes secretarias. Os telefones dos referidos instrumentos públicos encontram-se 

no anexo 01. 

6.1.2 Palmares do Sul 

O município de Palmares do Sul tem uma área de 946,2 Km2 (FEE 2005) com uma 

população, de 11.598 habitantes, dos quais 86% vivem na área urbana. 

Ao contrário do que acontece no município de Mostardas, o setor de serviços 

corresponde a maior percentagem do PIB municipal, que foi de 46% em 2001, seguido por 

41% da agropecuária, na qual há o predomínio da rizicultura e da criação extensiva de gado. 

Possui 10 estabelecimentos de saúde distribuídos ao longo do seu território e um 

hospital público com 38 leitos disponíveis. 

Instrumentos públicos de interesse a equipes de contenção/remoção e limpeza caso 

ocorra um sinistro com petróleo e derivados encontram-se disponíveis em Palmares do Sul 

são: Sociedade Beneficente São José, Delegacia de Polícia e Prefeitura Municipal com suas 

respectivas secretarias. Os telefones e endereços destes locais encontram-se listados no 

anexo 01. 

6.1.3 Capivari do Sul 

A cidade de Capivari do Sul possui uma área de 418 Km2 de área e uma população 

em 2004 de 3657 habitantes, 80% destes vivendo na zona urbana (FEE, 2005). 

Possui uma economia voltada para a agropecuária, que representa 

aproximadamente 45%do PIB municipal. Dentre as atividades agropecuárias, a rizicultura e 

a criação de bovinos representam as mais importantes. Contudo, ao contrário do que ocorre 
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no município citado anteriormente, o setor de indústrias é o segundo mais importante, com 

35% do PIB. 

O município conta com apenas dois estabelecimentos de saúde, um particular e um 

público. Não possui hospitais e a quase totalidade das casas não têm acesso à rede de 

esgoto e nem acesso à distribuição regular de água. 

Os instrumentos públicos disponíveis na cidade para atender as demandas de um 

acidente com petróleo e derivados são: a Prefeitura Municipal com suas secretarias, as 

Unidades de Saúde disponíveis e a Delegacia de Polícia, cujos números de telefone e 

endereços encontram-se listados no anexo 01. 

6.1.4 Viamão 

Viamão é a maior cidade da área de estudo tanto com relação à sua área territorial 

que é de 1.494 Km2 quanto à sua população (227.429 habitantes) com domínio daquela 

ocupante da zona urbana (93% do total em 2001). 

Por ser um município de maior porte, possui um maior número de unidades de saúde 

num total de 46 estabelecimentos e hospitais públicos e particulares que, juntos, 

disponibilizam 379 leitos. 

A população também tem mais acesso à rede de esgoto e à distribuição regular de 

água, mas insuficiente como as outras cidades da área de estudo. 

Contrariamente aos demais municípios da área estudada, o setor detentor da maior 

parte do PIB municipal é o setor de serviços, seguido pelo de indústrias. 

Os telefones e endereços dos instrumentos públicos de interesse para o trabalho 

encontram-se também listados no anexo 01.  

6.2 Caracterização Ambiental da Área de Estudo 

Os principais ambientes encontrados na área de estudo são banhados, matas de 

restinga, matas ripárias, campos inundáveis, pequenas lagoas e arroios (FZB-RS, 1997). A 

descrição de alguns dos diferentes ambientes encontrados na área apresenta-se como um 

fator fundamental para a definição do Índice de Sensibilidade Ambiental para a linha costeira 

na área de estudo. 
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6.2.1 Campos Litorâneos 

Os campos ocupam as áreas do contato originalmente cobertas por florestas. São 

formados por espécies de graminosas perenes que há muito tempo foram implantadas. A 

composição florística é variada, ocorrendo a presença de garmíneas nativas, dotadas de 

uma ótima palatabilidade e grande resistência, e de vegetação formada por espécies 

herbáceas como Panicum sp.  Em determinados locais, esta vegetação chega a ser 

formadora da margem da lagoa. 

A maioria dos representantes da flora está submetida a um maior ou menor impacto 

causado pela criação de gado, causador de modificações no padrão estrutural e composição 

florística. 

Na área de estudo há uma intensa ocupação agrícola representada pelo cultivo de 

arroz de irrigação, produto dominante em toda a área deste trabalho. Outras lavouras como 

milho, fumo, feijão e mandioca também são cultivados, mas em quantidades muito 

reduzidas e em minifúndios. Na Lagoa do Casamento, os campos que a margeiam são 

secos e arenosos, nos quais abundam Cyperus sp. 

6.2.2 Banhados 

Os banhados são corpos d’água semi-permanentes ou temporários onde não são 

definidos nem a bacia nem o contorno ou o perímetro e sem sedimento próprio, com 

vegetação emergente abundante, deixando pouco espaço livre, podendo ser permanente 

quando formados em depressões suficientemente fundas.  

Trata-se de um ecossistema extremamente frágil. Qualquer alteração no nível d’água 

por drenagem, aterros, esgotos, etc. costumam ter ação rápida, mortal e irreversível sobre 

estes. São sistemas produtivos, nos quais as plantas crescem muito e com rapidez atraindo 

os animais, que para ali vão com o objetivo de alimentação, nidificação e reprodução.  

A função destes está relacionada ao “efeito esponja”. Quando há excesso de chuvas, 

eles absorvem e armazenam o excesso de água, evitando inundações. Também funcionam 

como filtro biológico e como proteção de nascentes de qualquer manancial hídrico. 

Este ecossistema é encontrado ao longo de praticamente toda a área estudada e nas 

áreas adjacentes às faixas de praias arenosas. 
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6.2.3 Dunas 

Apesar do grande número de lagoas costeiras, as dunas lacustres ocupam áreas 

restritas, sendo muitas vezes substituídas por brejos marginais. As dunas de maior tamanho 

são encontradas nas margens da Lagoa do Casamento, alternadas com vegetação de 

restinga e campos litorâneos. Dunas alteradas por reflorestamentos também são 

identificadas na área. 

6.2.4 Reflorestamento 

O reflorestamento na região estudada é quase absolutamente representado por 

espécies exóticas, principalmente de eucalipto e Pinus sp. 

O cultivo do Eucalipto é difundido na área, juntamente com o de Pinus distribuídos 

em vários locais, em blocos de tamanhos variados, que muitas vezes atingem a margem da 

Lagoa dos Patos. 

6.2.5 Matas de Restinga 

As matas situam-se próximas à Lagoa dos Patos, desenvolvendo-se sobre depósitos 

arenosos, inclusive sobre as dunas. Tratam-se de matas baixas de 7 a  9m de altura, 

distribuídas ao longo de toda a área estudada, principalmente na Lagoa do Casamento e 

Saco do Cocuruto. 

A estrutura da fauna que constitui este ecossistema é estratificada e classificada em: 

grupo das espécies emergentes como figueiras (Fícus organensis) e gerivás (Syagrus 

rommanzoffiana), espécies do estrato superior como capororoca (Rapaena umbelatta) e 

Maria-mole (Guapira opposita), grupo das representantes do estrato das arvoretas como 

branquilho (Sebastiana commersoniana) e sarandi (Sebastiana schottiana), as do estrato 

arbustivo como embira (Daphonopsis racimosa) e dos exemplares das margens da mata 

como o pessegueiro-do-mato (Hexachlamis edulis) e a banana-do-mato (Bromélia 

antiacantha).  

No interior das matas em locais mais iluminados ocorrem a presença de cactáceas, 

um grande número de epífitas e em locais mais abertos e periféricos das matas encontra-se 

a palmeira butiá. Na Lagoa do Casamento as cactáceas encontram-se em grandes 

concentrações a poucos metros da água. Estas formam, juntamente com outras espécies, a 

camada de vegetação primária das margens da lagoa, tipicamente espinhosa. 
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Nos riachos e canais de irrigação são abundantes espécies como Eichornea azurea 

e Eichornia crassipes. 

Devido à intensa atividade agrícola em suas margens existe a possibilidade de estar 

ocorrendo contaminação da água da Lagoa do Casamento com inseticidas clorados e 

fosforados. Porém, esta lagoa encontra-se a maior parte do tempo abrigada do fluxo de 

águas contaminadas que penetram na Lagoa dos Patos vindas do Lago Guaíba. Trata-se 

assim de um criadouro de peixes e um refúgio onde representantes da fauna da Lagoa dos 

Patos e do Guaíba encontram condições de sobrevivência menos adversas. 

6.3 Fauna 

A fauna da área estudada neste trabalho é muito diversificada em todos os grupos. 

Porém praticamente inexistem estudos que tratam da biologia e de distribuição geográfica 

da fauna específica para a área, principalmente estudos envolvendo hemípteros e 

coleópteros. Estudos que identificam os períodos reprodutivos são praticamente inexistentes 

para todos os grupos. 

6.3.1 Moluscos 

A importância destes organismos é fundamental em qualquer ecossistema uma vez 

que desempenham um papel relevante na cadeia trófica de peixes e aves.  

A área estudada é dotada, principalmente na Lagoa do Casamento de uma 

malacofauna extremamente sensível a concentrações de contaminantes. Isto indica que as 

águas desta lagoa são muito oxigenadas e apresentam um baixo índice de poluição, já que 

boa parte dos representantes citados desapareceria se a região estivesse poluída. 

Dentre os moluscos encontrados na área, aqueles que possuem importância 

econômica tanto por servirem de alimentação quanto por serem pragas e vetores de 

doenças merecem atenção especial. Dentre eles pode-se destacar o Ampullaria canaliculata 

da família Ampullaridae e o Limnoperma fortunei. 

O molusco Ampullaria canaliculata é utilizado na culinária do N e NE do Brasil. Serve 

como alimento de aves de rapina como gavião-caramujeiro (Rhostramis sociabilis), de 

répteis, tartarugas (Hydromedusa tectifera e Chrysemis d’orbigny) e do jacaré-do-papo-

amarelo (Caiman latirostris). Moluscos desta família são considerados praga na lavoura de 

arroz quando em alta densidade populacional. 
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O Limnoperma fortunei ou mexilhão-dourado é um molusco bivalve exótico 

proveniente da China. Acredita-se que ele tenha atingido a costa brasileira vindo do porto de 

Buenos Aires, de onde teria desembarcado junto com a água de lastro dos navios 

(Aguavivatech, 2005) (Fig.6.2).  

O ciclo de vida deste molusco é de 36 meses e a velocidade de migração é na ordem 

de 240 km/ano. As áreas impactadas por ele além da região estudada abrangem o Lago de 

Itaipu, o Pantanal, Rio Paraná e o Rio Tocantins. 

Dentre os impactos econômicos que o mexilhão-dourado pode causar destacam-se 

obstrução de tubulações da captação de água, obstrução de filtros e sistemas de 

resfriamento em indústrias e usinas hidrelétricas, obstrução de sistemas de drenagem de 

águas pluviais e danos a motores de embarcações. 

 

Figura 6.2.  Mexi lhão-dourado (L imnoperma  for tunei )  f ixado em uma árvore  na reg ião de 
es tudo.  

Os impactos ambientais causados pelo Limnoperma fortunei são: rápida mudança na 

comunidade dos organismos bentônicos, favorecendo a presença de certas espécies no 

ambiente e inibindo outras, como é o caso de muitos moluscos que sofrem com o 

assentamento em suas conchas por estes mexilhões, além de prejudicar o desenvolvimento 
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normal de plantas palustres como Juncus sp. e de alterar sensivelmente a cadeia trófica do 

ambiente que ele invade.  

Especificamente na área de estudo, este mexilhão encontra-se mais abundante que 

os moluscos nativos e o assentamento destes organismos invasores nas raízes dos juncos 

tem causado uma virtual diminuição das faixas em vários locais. O único predador natural 

conhecido para este invasor é a Piava (Leporinus obtusidens). 

Os demais representantes da fauna malacológica da área de estudo encontram-se 

listados no anexo 02. 

6.3.2 Peixes 

A ictiofauna da região estudada é abundante, apresentando 74 espécies. Na Lagoa 

do Casamento as maiores concentrações de peixes ocorrem principalmente nos riachos e 

canais de irrigação. 

Dentre as espécies encontradas na área destacam-se a tainha e a piava. 

A piava (Leporinus obtusidens) é um peixe herbívoro de água doce que pode atingir 

até 50cm de comprimento e 3 kg de peso (Fig.6.3). É encontrado na Bacia do Rio da Prata, 

habita o leito de rios, poços e freqüenta as margens. É um dos representantes da ictiofauna 

pescados na área de estudo, tanto em caráter de subsistência quanto em caráter esportivo. 

Merece destaque por ser o único predador do mexilhão-dourado. 

 
Fonte: www.ambientebrasil.com.br. Acessado em 12/2005. 

Figura 6 .3.  P iava (Lepor inus  obtus idens ) .   

A tainha (Mugil brasiliensis) é o peixe mais pescado na Lagoa dos Patos, 

principalmente na Lagoa do Casamento (Fig.6.4). É uma espécie anádroma pelágica, mas 

que entra no estuário da Lagoa dos Patos para se reproduzir (épocas que os pescadores da 

área de estudo chamam de Piracema) e desova na água doce da laguna, podendo 
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permanecer ali por mais tempo. Alimenta-se de plâncton, pequenos organismos e material 

vegetal. 

O restante das 74 espécies identificadas na área de estudo encontram-se no anexo 

03. 

 

 
Fonte: www.ambientebrasil.com.br. Acessado em 12/2005 

Figura 6 .4.  Tainha (Mugi l  b ras i l iens is ) .   

6.3.3 Répteis 

A área de estudo apresenta 37 espécies de répteis. Possui uma espécie e extinção e 

uma endêmica que são o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) e um lagarto cujo 

nome científico é Liolaemus arambarensis, respectivamente. 

O jacaré-do-papo-amarelo (Fig.6.5) é habitante potencial de todos os banhados da 

área. Utiliza-se destes não apenas para abrigo e alimentação, mas também para sua 

reprodução. Encontra-se na categoria dos animais ameaçados na listagem brasileira. 

Alimenta-se de peixes e outros vertebrados aquáticos, e invertebrados como 

caranguejos, caramujos e insetos. Pode chegar a 3 metros. Nidifica construindo um ninho 

com folhas e fragmentos de plantas, nas bordas de capões e mata, ou sobre tapetes de 

vegetação flutuantes. Desova de 20 a 30 ovos em uma câmara no interior do ninho. O 

período de nidificação coincide com o das enchentes. 

Os jacarés são ecologicamente importantes porque fazem o controle biológico de 

outras espécies animais ao se alimentarem daqueles indivíduos mais fracos, velhos e 

doentes, que não conseguem escapar de seu ataque.  
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Fonte: Laura Verrastro Vinas. 

Figura 6 .5.  Jacaré-do-papo-amare lo (Caiman la t i ros t r is ) .   

Também controlam a população de insetos e dos gastrópodos (caramujos) 

transmissores de doenças como a esquistossomose (barriga-d'água). Suas fezes servem de 

alimento a peixes e a outros seres vivos aquáticos. 

O Liolaemus arambarensis (Fig.6.6) é uma espécie de lagarto que habita 

exclusivamente as restingas da Lagoa dos Patos, sendo provavelmente a única espécie 

endêmica de lagarto no Rio Grande do Sul (Piccoli, 2003). Foi encontrada pela primeira vez 

na região de Arambaré, margem oeste da Lagoa dos Patos em 1996. Possui uma coloração 

similar á cor da areia onde habita e o tamanho dos machos e das fêmeas não é 

diferenciado, ao contrário do que acontece com outras espécies de lagartos, mas destaca-

se também por ter um marcante dimorfismo sexual (Piccoli, op.cit., Vinas, 2003). 

A estação reprodutiva deste lagarto vai de agosto a março e o seu ciclo reprodutivo é 

similar a outros do gênero Liolaemus. Alimenta-se predominatemente de insetos, mas é 

caracterizado como onívoro (Vinas, op.cit). 

As demais espécies de répteis presentes na área estudada encontram-se listadas no 

anexo 04. 
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Fonte: Laura Verrastro Vinas. 

Figura 6.6.  Lio laemus aramberensis .   

6.3.4 Aves 

A área de estudo apresenta uma grande diversidade de aves, tanto aquáticas 

continentais quanto marinhas costeiras, além de aves limícolas, terrestres e de rapina. 

As aves marinhas costeiras são encontradas predominantemente nos pontais 

arenosos ao longo de toda a Lagoa doa Patos; as classificadas como aquáticas continentais 

habitam todos os ambientes da área estudada, exceto nas praias arenosas. As aves 

limícolas ocupam todos os ambientes da área exceto banhados, pois preferem os depósitos 

lamosos com uma menor quantidade de água; as de rapina preferem habitar em banhados e 

matas que margeiam rios, ao passo que as aves terrestres habitam preferencialmente nos 

banhados e matas (Washington Ferreira, comunicação pessoal). 

Dentre os representantes de cada grupo de aves destacam-se em termos de 

abundância na área estudada o biguá (Phalacrocorax brasilianus), e o maçarico-preto 

(Plegadis chihi). 

O Biguá é uma ave classificada como aquática continental. É uma das espécies mais 

abundantes e mais freqüentes na área de estudo. Alimenta-se de peixes e crustáceos.  Para 
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capturar sua presa, mergulha a partir da superfície da água e, submerso, persegue-a. Os 

pés e o bico têm função primordial na perseguição e captura (Fig. 6.7). 

 

Figura 6.7.  B iguá (Phalacrocorax bras i l ianus ) .  

O Maçarico-preto também é um representante de grande abundância na área de 

estudo. Mede entre 46 e 66 cm e apresenta coloração marrom na cabeça, nuca, ventre e 

parte superior do dorso. Pode ser encontrados em várzeas, pastos, áreas de cultivo e nas 

margens de grandes corpos d’água (rios, represas e lagos), onde nidifica em colônias, 

associando-se a outras espécies de garças (Fig. 6.8). A postura varia de três a cinco ovos, 

que são incubados durante 21 a 22 dias. Alimentam-se de insetos, crustáceos, moluscos e 

plantas aquáticas (www.celepar7.pr.gov.br/livrovermelho). As demais espécies de aves 

ocorrentes na área de estudo encontram-se listadas no Anexo 05. 
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Figura 6 .8 .  maçar ico-preto  (Plegadis  ch ih i ) .  

6.3.5 Mamíferos 

A fauna de mamíferos é bem distribuída ao longo da área de estudo. Estão presentes 

em ambientes que englobam todas as margens da Lagoa dos Patos, os banhados, as zonas 

de leito de rios e arroios campos e regiões de baixa altitude. 

As capivaras (Hydrchoerus hydrochaerys) habitam preferencialmente áreas de 

banhados e leitos de rios e os graxains estão presentes em locais de mata de restinga. Nas 

áreas nas quais a mata atlântica é dominante ocorre o Bugio-ruivo (Alouatta guariba). 

As capivaras (Fig.6.9) são os mamíferos de grande porte mais abundantes na área 

de estudo. Habitam florestas úmidas e secas, pastagens próximas à água e alimentam-se 

quase que exclusivamente de gramíneas e preferem grama curta, porque seus dentes 

permitem cortar folhas e talos bem rentes ao solo. Na água, gostam de mergulhar e comer 

algas que crescem nas pedras. Sempre que seu habitat natural sofre alguma alteração, 

costumam invadir plantações, principalmente milharais e canaviais. Não se aventuram, 

porém, a se afastarem por mais de 3 km do habitat. 



 

43 

 
Fonte: www.saudeanimal.com.br/capivara.htm. Acessado em 12/2005. 

Figura 6.9.  Capivara  (Hydrchoerus hydrochaerys ) .   

Seus incisivos são gigantescos e medem cada um, mais de 1 cm de largura, na 

superfície cortante. Os incisivos crescem sem parar e podem medir até 7 cm se não forem 

desgastados, coisa que a capivara consegue mordiscando pedras e troncos de árvore. 

A pelagem é escassa, grosseira e acastanhada, com reflexos escuros e 

avermelhada. Têm quatro dedos nas patas dianteiras e três nas traseiras, dedos unidos por 

uma membrana, o que faz delas ótimas nadadoras. Olhos, orelhas e narinas em linha: 

quando nada, as capivaras mantêm apenas essa parte da cabeça acima da linha d'água.  

As capivaras vivem em manadas e têm hábitos noturnos. De manhã descansam na 

sombra, à tarde gostam de nadar e à noite saem para se alimentar. O grupo anda sempre 

em trilhas fixas, caminhando em fila, um com a cabeça sobre a anca do outro. Parada, adota 

um postura incomum entre os mamíferos: ficam sentadas, como o cão. Em terra são lentas, 

por isso, nunca se afastam dos rios ou lagos, onde convivem bem com bois, cavalos ou 

mesmo jacarés (perigosos para os filhotes). 

O bugio-ruivo (Alouatta guariba) tem sua distribuição limitada pela Mata Atlântica, 

estendendo-se ao longo da costa sudoeste do Brasil, desde o sul da Bahia até o Rio Grande 

do Sul (Fig. 6.10) (Fontana et.al., 2003). 
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Fonte: www.celpar7.pr.gov.br. Acessado em 12/2005. 

Figura 6.10.  Bugio-ru ivo (Alouat ta  guar iba ) .   

 Apesar de ser encontrado preferencialmente em locais de altitude elevada, este 

primata pode ser achado em todas as altitudes no Rio Grande do Sul. Na região estudada, a 

distribuição deste está restrita ao Parque Estadual de Itapuã. 

Apresenta especialização para vida arborícola e os deslocamentos no solo são 

realizados, sobretudo para percorrer pequenas distâncias entre manchas e habitat favorável. 

Alimenta-se principalmente de folhas, mas os frutos também fazem parte da sua dieta. 

De um modo geral, organiza-se em grupos familiares poligínicos, com um macho 

adulto e várias fêmeas. 

Esta espécie encontra-se classificada como ameaçada no contexto mundial.  No Rio 

Grande do Sul, encontra-se ameaçada de extinção.  

Os demais representantes da fauna mamíferos terrestres estão registrados no anexo 

06. 

6.3.6 Crustáceos 

Os crustáceos mais importantes para a área de estudo sob o ponto de vista 

econômico é o camarão (Farfantepenaeus paulensis) e o siri-azul (Callinectes sapidus) (Fig. 

6.11). Ambos são provenientes da zona marinha, mas fazem o seu recrutamento no estuário 

e a desova no interior da lagoa. Nesta época são abundantes e fornecem uma fonte de 

renda extra aos pescadores da região (Carlos Alberto S. Mancio, comunicação pessoal). 
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Fonte:  www.antares.com.br/~cbpds/crustac12.html. Acessado em 12/2005. 

Figura 6 .11.  S i r i -azu l  (Cal l inec tes sapidus ) .  

O siri-azul é o maior siri do Brasil, atingindo uma envergadura de até 15 cm. Vive nas 

praias lodosas, tanto rasas como profundas, e pode subir pelos riachos que desembocam 

no mar, sendo abundante sua ocorrência em água salobra. A fêmea é menor do que o 

macho e, na época da eclosão dos ovos, retorna ao mar, para que as larvas se 

desenvolvam. O último par de patas locomotoras é modificado, funcionando como remos; a 

quela pode pinçar com muita rapidez, causando pequenos ferimentos. A fêmea apresenta 

abdome largo e arredondado, cujos apêndices são usados para carregar os ovos quando 

está ovígera.  

Semelhantemente aos demais grupos, os demais crustáceos presentes na área 

estudada estão listados no anexo 02. 

6.3.7 Fauna em extinção 

A área estudada apresenta 17 espécies que são consideradas em extinção, 

conforme mostra a Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1.  Fauna em ext inção na área de estudo.  

Nome comum Nome científico Situação Mundial Situação no RS 

Pato-de-crista Sarkidiornis melanotos Não ameaçada Ameaçada/Vulnerável 

Maçarico-acanelado Tryngites subruficollis Quase ameaçada Ameaçada/Vulnerável 

Boininha Spartonoica maluroides Quase ameaçada Ameaçada/Vulnerável 

Caminheiro-grande Anthus nattereri Sclater Vulnerável Vulnerável 

Coleiro-do-brejo Sporophila collaris Não ameaçada Ameaçada/Vulnerável 

Gaturano-verdadeiro Euphonia violacea Não ameaçada Ameaçada/Vulnerável 

Bugio-ruivo Alouatta guariba clamitans Vulnerável Ameaçada/Vulnerável 

Gato-mourisco Herpailurus yaguarondi Não ameaçada Ameaçada/Vulnerável 

Gato-maracajá Leopardus wiedii Vulnerável Ameaçada/Vulnerável 

Gato-palheiro Oncifelis colocolo Quase amaeçada Vulnerável 

Puma, leão-baio, onça-parda Puma concolor Quase ameaçada Ameaçada – em perigo 

Irara Eira barbara Não ameaçada Ameaçada/Vulnerável 

Lontra Lutra longicaudis Dados insuficientes Ameaçada/Vulnerável 

Cutia Dasyprocta azarae 

Litchenstein 

Vulnerável Ameaçada/Vulnerável 

Marisco-barrigudinho Diplodon iheringi Não ameaçada Ameaçada - em perigo 

Leila Leila blainvilliana Em perigo Ameaçada – em perigo 

Marisco-do-junco Diplodon Koseritzi Não ameaçada Ameaçada – em perigo 

Fonte: Fontana et.al (2003). 

6.4 Pesca 

A pesca na região que abrange a área de estudo é de caráter artesanal e de 

subsistência, efetuada pelas colônias de pescadores existentes (uma no Povoado de Itapuã, 

junto ao Guaíba, outra no Povoado de Varzinha em Viamão e outra no município de 

Palmares do Sul) cujas atividades são interrompidas na época de defeso.  

Os peixes pescados são predominantemente de água doce, mas a pesca de 

organismos que entram na lagoa para desovar e permanecem mais tempo na Lagoa dos 

Patos é uma prática comum. 

Dentre o pescado da região pode-se destacar a tainha, a piava, a traíra (Hoplias 

malabaricus), o peixe-rei (Odontesthes sp.), o pintado (Pimelodus maculatus) e diversas 

espécies de lambaris. 

6.5 O Parque Estadual de Itapuã 

O Parque Estadual de Itapuã é a única Unidade de Conservação encontrada na área 

de estudo. Foi criado em 1973, abrangendo uma área inicial de 1.535 hectares. Teve o seu 
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território expandido em 1976, 1991 e 1996, e atualmente conta com um território de 5.560 

hectares. Este território pertencia a um padre português, frei José dos Reis que estabeleceu 

um rancho em 1733. Este rancho foi fragmentado por vendas sucessivas até 1973, ano em 

que o parque foi criado (Fig. 6.12). 

 

Figura 6.12.  Área do Parque Estadual  de I tapuã representada pelo setor  hachurado da 
f igura.  

Por volta de 1970 o turismo na área começou a se intensificar no mesmo ritmo que o 

mau uso dos recursos disponíveis. A imprensa local começou a publicar artigos sobre 

mineração clandestina, depredação da fauna e flora locais e a venda clandestina de lotes na 

Praia de Fora (Fujimoto, 1994, apud. Nicolodi, 2003). Em março de 1991 o parque foi 

fechado à visitação por causa da degradação do ecossistema devido ao uso intensivo, 

turismo, queimadas e desmatamento. Naquela época as únicas atividades permitidas eram 

as que envolviam a manutenção do parque e estudos científicos.  

Em abril de 2002 o parque foi finalmente reaberto com restrições que incluem o 

número de visitantes e as áreas cujo acesso á visitação é permitido. O Parque está aberto à 

visitação de quarta a domingo das 09 às 18 horas. 
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7. Material e Métodos 

A metodologia utilizada na elaboração da Carta SAO deste trabalho encontra-

se esquematizada no diagrama abaixo: 

 

Figura 7.1.  F luxograma da metodo log ia  ut i l izada no t rabalho.  

A metodologia utilizada para elaboração das Cartas SAO foi a sugerida pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002) adaptada da NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) (NOAA, 1997) para as características brasileiras.  

De acordo com esta metodologia a linha de costa é dividida em segmentos tendo 

como referência características geomorfológicas como: tipo de substrato, granulometria, 

declividade do litoral e grau de exposição à energia das ondas e marés. A estes segmentos 

é atribuído um Índice de Sensibilidade Ambiental (ISA), baseado também em aspectos 

geomorfológicos, com valores que variam de 1 a 10, com uma escala de cores também 

padronizada (Anexo 07). Este índice é padronizado tanto para ambientes costeiros e 

estuarinos quanto para ambientes lagunares.  Vale ressaltar, entretanto que não é só a 

geomorfologia do local estudado que contribui para a caracterização da sensibilidade 

ambiental ao óleo. É necessário, também, considerar os diversos “usos” destes ambientes, 

tanto pela biota terrestre e aquática, quanto pela atividade humana. Assim, a presença de 

recursos biológicos em diversos momentos de vida e o uso humano dos recursos costeiros 

(atividades socioeconômicas) poderão potencializar a sensibilidade de segmentos 

específicos da região. 
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As distribuições dos recursos biológicos são representadas usando as convenções e 

ícones listados no Anexo 08. A localização destes recursos pode ser apresentada através 

de polígonos, retas ou pontos, além da opção “comum em”, utilizada quando a 

representação de cada um dos recursos separadamente sobrecarregam a carta de 

informações e esta fica de difícil leitura.   

No que diz respeito às atividades socioeconômicas que caracterizam a ocupação dos 

espaços e os usos dos recursos como o turismo, a pesca, a aqüicultura, e o extrativismo 

costeiro podem ser prejudicados por um derrame de petróleo e seus derivados, sendo 

também representados na Carta SAO. Estes recursos podem ser agrupados em áreas de 

alto uso recreacional, locais de acesso à linha de costa, áreas sob gerenciamento especial, 

locais de extração de recursos naturais e sítios arqueológicos, históricos e culturais. Tais 

recursos são documentados em planilhas padronizadas e são representados através de 

ícones específicos como mostra o Anexo 09. 

7.1 Aerofotografias Digitais 

Na metodologia utilizada para elaboração das Cartas SAO, o LOG/DGEO-FURG 

implementou um diferencial para os trabalhos de campo e para visualização das referidas 

cartas. 

Este diferencial está na utilização de um sistema de aquisição de aerofotografias 

digitais em 35 mm, denominado ADAR System -1000 (Airborne Data Acquisition and 

Registration), da FURG (Fig. 7.1). 

A aerofotografia digital em 35 mm apresenta-se como uma ferramenta eficaz em 

estudos ambientais, muito útil para os trabalhos de mapeamento onde o detalhamento se 

faz necessário. Possui uma resolução semelhante ou superior às imagens IKONOS com um 

custo mais baixo.  

O levantamento aerofotográfico é executado em três etapas: planejamento, aquisição 

e processamento das imagens.  

O planejamento partiu do objetivo de se obter aerofotos da margem lagunar, com 

altura de vôo de 6.000 pés. Foram executadas 54 linhas de vôo recobrindo cerca de 90% 

das margens da área. Um trecho do levantamento planejado não teve sua cobertura 

realizada por problemas técnicos, devendo ser executado futuramente. 
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F igura 7.1.  Foto do S istema ADAR System – 1000.  

O levantamento aéreo foi realizado no período de 29 de julho a 02 de agosto de 

2005. Para a aquisição das aerofotos utilizou-se a aeronave CESSNA – 182 Skylane. O vôo 

foi executado a uma altitude de 6.000 pés (cerca de 1.500 metros), o que permitiu obter uma 

cobertura do solo de 1370 X 2055 metros por aerofoto. Ao longo das linhas de vôo, as 

aerofotos apresentam uma sobreposição de 50 a 70%. A navegação aérea é feita através 

de um GPS (Global Position System) modelo GARMIM 95XL. 

Após adquiridas as aerofotos foram convertidas do formato proprietário da Kodak 

(kodak.tif) para o formato .tif, utilizando o software ThumbsPlus® .Neste software as 

aerofotografias digitais receberam um tratamento para uniformizar a cor.  

Para realização do trabalho de campo foram montados mosaicos com simples 

colagem das aerofotos, permitindo o fácil manuseio destas em campo. 

Para utilização em meio digital, tendo como base o software GoogleEarth®, foi 

utilizado um processo de sobreposição de imagens,  que foi feito manualmente. Procurando-

se desta forma, buscar mosaicar toda a costa e disponibilizá-la via o referido programa. Este 

recurso estará disponível na Internet para consulta pública. 
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7.2 Dados Geomorfológicos, Biológicos e Socioeconômicos 

As informações consideradas necessárias para a aplicação da metodologia 

supracitada (sensibilidade da costa, recursos biológicos sensíveis, usos humanos dos 

recursos, informações para resposta a derrames, fontes potenciais de poluição por óleo e 

derivados) foram obtidas através de levantamentos bibliográficos em instituições públicas e 

privadas e entrevistas com especialistas. Também foram realizadas entrevistas com os 

empresários da área de petróleo e derivados e com moradores das margens da área de 

estudo.  

Após a obtenção destas informações, elas foram sintetizadas e inseridas em 

planilhas padronizadas pela NOAA (op.cit.) (anexos 1 a 11). Tais planilhas alimentaram o 

Banco de Dados Ambientais (Oliveira, op.cit.) e serviram de subsídio para a elaboração do 

ISA e desta Carta SAO. O software escolhido para a criação da Carta SAO elaborada neste 

trabalho foi o ArcGIS® 9. 

7.3 Saída de Campo 

As saídas de campo foram realizadas no período de 02 a 05 e de 10 a 14 de 

novembro de 2005, utilizando embarcações de pequeno porte e a viatura do LOG/DGEO-

FURG para o reconhecimento do local. O emprego de embarcações se fez necessário face 

às dificuldades de acesso à área de estudo na maioria dos locais. Poucos setores da área 

foram possíveis de ser alcançados via terrestre, o que se apresenta como um problema para 

apoio a partir de atividades por terra caso ocorra um acidente como os abordados nesta 

monografia. 

O trabalho de reconhecimento seguiu as metodologias supracitadas, utilizando-se de 

planilhas de saída de campo padronizadas (Anexo 10). As seguintes informações foram 

obtidas: nome do local, estado de preservação da vegetação e da praia, tipo e intensidade 

de ocupação, atividades desenvolvidas no local, presença de rios, lagoas ou canais, 

lançamentos de esgoto ou efluentes industriais, perfil morfológico das praias, coordenadas 

geográficas, classificação granulométrica dos sedimentos e documentação fotográfica. 

Durante as saídas de campo foram coletadas coordenadas geográficas de pontos 

identificados nas aerofotografias digitais e de locais de importância significativa para a 

elaboração da Carta SAO como estradas, início ou fim de plantações, canais de irrigação, 

locais de assentamento de moluscos, possíveis locais de descanso e reprodução de aves, 

sangradouros, tomadas d’água etc. visando a determinação dos diferentes tipos de 
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ambientes.  O aparelho utilizado para a coleta destes pontos foi um GPS III Plus da Garmin® 

com resolução de 5 metros. 

Os segmentos determinados durante a pré-análise das fotografias aéreas foram 

confirmados através da observação in situ nas saídas de campo e também foram coletadas 

coordenadas geográficas no início e fim de cada segmento. Nestes locais também foram 

coletadas amostras de sedimento e, em alguns pontos, amostras de conchas e de 

vegetação para posterior análise. 

As amostras de sedimento foram coletadas na forma de perfis transversais à praia 

em diferentes ambientes: na zona de varrido e no pós-praia. Estas amostras foram 

analisadas no LOG/DGEO-FURG, segundo a metodologia sugerida por Suguio (1973). 

As amostras de organismos vegetais coletadas durante as saídas de campo foram 

identificadas ao nível de espécie no Laboratório de Ecologia Vegetal Costeira/Departamento 

de Oceanografia da FURG. 

Fotografias foram obtidas em cada ponto de cada segmento com o objetivo de 

identificar a fauna e a flora presente em cada um destes.  

7.4 ISA 

Os ISA foram determinados de acordo com a metodologia sugerida pelo MMA 

adaptada da NOAA (1997) para as peculiaridades da costa brasileira, e da NOAA (2002) 

com ênfase em ambientes lagunares.  

7.5 Carta de Sensibilidade Ambiental 

A elaboração da Carta SAO contida neste trabalho seguiu a metodologia supracitada. 

Diferentemente dos trabalhos anteriores, fez-se um pré-mapeamento da área com base na 

imagem de satélite, nas imagens disponíveis no software Google Earth® e nas 

aerofotografias digitais. Este pré-mapeamento permitiu a identificação dos possíveis 

segmentos que compõem as margens da área estudada. 

A base cartográfica para a elaboração da referida carta foi uma composição colorida 

das bandas 7, 3 e 2, 4, 3 e 2 e 5, 4 e 3 de uma imagem de satélite georreferenciada Landsat 

TM órbita 221 quadrícula 81 de 24/02/2000  fornecida pelo Laboratório de Gerenciamento 

Costeiro / Departamento de Oceanografia – FURG.  
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As coordenadas geográficas levantadas durante os trabalhos de campo foram 

validadas e corrigidas com o objetivo de adequá-las à base cartográfica utilizada. O trabalho 

de correção foi realizado utilizando os softwares SURFER® e Google Earth®. 

Depois de corrigidas e validadas estas coordenadas foram transferidas para o 

software Excel, dando origem ao banco de dados utilizado neste trabalho. O banco de 

dados elaborado foi importado para o software ArcGIS® 9 no formato aceitável pelo 

software. 

8. Resultados e Discussão 

A área de estudo foi dividida em 18 segmentos, numerados a partir do último 

segmento proposto por Oliveira (2004), de acordo com os requisitos citados anteriormente. 

A cada um deles, de acordo com suas características foi atribuído um Índice de 

Sensibilidade Ambiental (ISA). Os ISA’s utilizados para a área de estudo estão listados na 

figura a seguir. 

 

Figura 8.1.  ISA’s ut i l izados para a área de estudo. 

Segue abaixo uma descrição de cada segmento com suas características. As cartas 

SAO representando os segmentos encontram-se no final deste capítulo. 

8.1 Segmento RSLP-013 

O segmento numerado como RSLP-013 abrange uma área que vai desde o Pontal 

do Cristóvão Pereira (local onde se encontra o farol com o mesmo nome) até o Pontal São 

Simão, mais conhecida pelos habitantes da região como Pontal do Mina. (Fig. 8.2). 

Trata-se de um local bem conservado do ponto de vista ecológico, apesar da 

existência de matas de Pinus sp. É constituído basicamente de faixas sucessivas de praias 
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arenosas de média declividade, campos e vegetação de Pinus sp. estes, muitas vezes, 

alcançando as margens da Lagoa dos Patos.  

Em praticamente toda extensão deste segmento ocorre a presença de espessas 

faixas de Juncus sp. na água, o que pode causar um represamento de derivados de petróleo 

e dificultar as atividades de remoção e limpeza caso um derrame ocorra na região e alcance 

as margens deste local. Muitas conchas de mexilhão-dourado também foram encontradas 

nas faixas de praia e exemplares vivos fixados nos juncos. 

 

Figura 8.2.  Segmento RSLP-013,  del imi tado pelos  pontos  em amarelo.  

Na região do Pontal do Cristóvão Pereira nota-se uma intensa atividade erosiva. 

Atualmente, o local onde se encontra o farol está isolado da faixa de terra adjacente e 

apresenta indícios de queda. O comando da Marinha do Brasil, responsável pela 

manutenção do farol em questão colocou rochas na base do farol, numa tentativa de evitar a 

queda deste. Esta hipótese de erosão também pôde ser observada durante a realização dos 

trabalhos de campo. Na saída de campo do trabalho de Oliveira (2004), em outubro de 

2003, o pontal estava visualmente menos erodido do que está hoje, e o farol ainda não 

estava isolado da margem lagunar. Moradores da região afirmam que a faixa de praia do 

pontal diminui na ordem de 200 metros nos últimos 5 anos.  
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No local referido acima também foram encontradas concentrações de muitas 

espécies de aves, como o Maçarico-preto (Plegadis chihi) e o Biguá (Phalacrocorax 

brasilianus); algumas aves com um comportamento agressivo com a aproximação da equipe 

e muitas penas no solo. Tais características levaram a conclusão de que se trata de um 

local de descanso e de reprodução destes animais (Fig. 8.3). 

 

Figura 8.3.  In íc io  do segmento RSLP-013,  com as unidades ambienta is  predominantes .  No 
canto d i re i to  da fo to:  Faro l  do Cr istóvão Pere i ra .  No canto esquerdo:  conchas de 

mexi lhão-dourado.  

Entre o Pontal de Cristóvão Pereira e o Pontal de São Simão encontra-se um porto 

desativado chamado Porto dos Barquinhos. Este porto foi construído na década de 80 para 

auxiliar no escoamento da produção de arroz do município de Mostadas. Entretanto por 

problemas logísticos este porto foi desativado, permanecendo ainda estruturas deste porto. 

Na região do Pontal de São Simão, ou Pontal do Mina, também foram encontradas 

uma grande concentração de aves, principalmente de Capororoca  (Coscoroba coscoroba) 

que nesta época do ano está trocando de plumagem, diminuindo sua eficiência de vôo. A 

presença de mexilhões se fez marcante.  A espécie mais abundante foi o mexilhão-dourado, 

encontrado muitas vezes sobre conchas de mexilhões nativos e sobre o pelecípode invasor 

(já estabelecido na região) Corbicula. Concentrações de turfa distribuídas em faixas 

esparsas na região deste pontal também foram identificadas, mostrando sinais de erosão. 

O Banco de São Simão, porção sub-aquosa do pontal de mesmo nome é um banco 

arenoso que se estende por mais de 3.000 metros para o interior da Lagoa dos Patos a uma 

baixa profundidade, chegando a ser visível em imagens de satélite. Este banco, além de 

impedir a navegação pelas margens da laguna em direção ao norte, também forma uma 
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barreira natural à entrada de água salgada. Rizicultores das áreas ao norte deste banco 

afirmam que, graças a ele, muitas vezes a água salgada que avança para dentro da laguna 

na época de estiagem fica retida no banco, evitando que as lavouras de arroz sejam 

prejudicadas pela água salobra.  

Este segmento é de difícil acesso e as margens só podem ser alcançadas através de 

botes e de veículos tracionados. O atendimento à emergência, caso ocorra um derrame, 

terá que relevar esta informação. 

Entretanto, sob a ocorrência de um sinistro envolvendo derivados de petróleo neste 

segmento com ventos predominantemente de NE, o material derramado ficará retido na 

área ao sul do Pontal de São Simão, represado pela faixa de Juncus sp. citada 

anteriormente. A porção ao norte ficará protegida do impacto. 

Devido a estas características, o segmento RSLP-013 foi considerado de alta 

sensibilidade a derrames de petróleo e derivados e o índice atribuído a este foi o ISA 10 

(Margens de Lagoa com Vegetação). 

8.2 Segmento RSLP-014 

Este segmento corresponde a uma área que vai desde o Pontal São Simão até o 

início do Banhado do Galdino, conforme mostra a Fig. 8.4. É predominantemente formado 

por praias arenosas de baixa declividade e faixas de campo esparsas. Em alguns locais 

também foram identificadas concentrações de lama e turfa, principalmente no início deste. 

 A concentração de aves encontradas ali não foi tão grande quanto no segmento 

anterior, talvez por ser uma área menos protegida da ação dos ventos de NE. A presença de 

mexilhão-dourado continua sendo marcante. Ao contrário do que ocorria no segmento 

anterior, este segmento possui uma facilidade de acesso maior, devido a uma estrada 

vicinal que alcança algumas propriedades na área. Veículos muito pesados como 

caminhões têm seu acesso dificultado, ao passo que carros e caminhonetes conseguem 

transitar com relativa facilidade. 

 



 

57 

 

Figura 8.4.  LPRS-014,  de l imi tada pelos  pontos em amarelo.  

Segundo fazendeiros da região, animais como lontras (Lutra longicaudis), ratão-do-

banhado (Myocastor coypus) e jacarés são ocasionalmente avistados no local face à 

proximidade com o Banhado do Galdino e vários outros pequenos banhados. Dentre outras 

espécies de aves, as emas (Rhea americana) foram os representantes da fauna que mais 

se destacaram (Fig. 8.5). Elas são nativas da região, muito abundantes ao longo do 

segmento e em áreas adjacentes. Vale ressaltar que elas, como outros representantes da 

fauna local, são protegidas pelos fazendeiros que, por iniciativa própria, proíbem a caça 

destas. 

 

Figura 8.5.  Ema próx ima ao segmento RSLP-014.  

Devido às características supracitadas, foi atribuído ao segmento RSLP-14 um ISA 4 

(Praia de areia fina a média abrigada). 
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8.3 Segmento RSLP-015 

O segmento RSLP-015 é aquele que vai do Banhado do Galdino (ver inserção na 

figura 8.6), banhado com cerca de 2 km de extensão, até aproximadamente 25 km em 

direção à região Nordeste da laguna. 

 

Figura 8.6.  RSLP-15,  enfat izando o Banhado do Gald ino.  

É caracterizado pela existência de uma seqüência de banhados e faixas reduzidas 

de praia, com uma espessa faixa de juncos em toda a sua extensão, o que prejudica 

potencialmente as operações de contenção e limpeza caso haja um derrame de petróleo e 

derivados (Figura 8.7). 
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Figura 8 .7.  Banhado do Gald ino  

A região apresenta bancos de conchas e uma grande quantidade de aves, como o 

joão-grande (Ciconia maguari), o cabeça-seca (Mycteria americana), o tachã (Chauna 

torquata), e o colhereiro (Ajaia ajaja), caracterizando-se como uma zona de alimentação 

destes indivíduos. Mamíferos e répteis que normalmente habitam em banhados também 

ocorrem. 

O acesso ao local pode ser feito tanto via terrestre quanto via fluvial apesar de a 

região ser formada principalmente por banhados. Há uma estrada, denominada “Corredor 

dos Correia” que atinge a costa nas proximidades do canal que liga a Lagoa da Reserva à 

Lagoa dos Patos. O tráfego ao longo da margem é impedido pela presença das tomadas 

d’água e por cercas de arame (Fig. 8.11), sendo então apenas possível o acesso com a 

utilização de botes. 

Por ser constituído essencialmente de banhados, este segmento foi classificado com 

ISA 10 (Margem de Lagoa com Vegetação). 
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8.4 Segmento RSLP-016 

O segmento denominado como RSLP-016 inicia ao norte do Banhado do Galdino e 

vai até a Ponta do Anastácio, limite entre a Lagoa dos Patos e a Lagoa do Casamento. 

(Fig.8.8). 

 

 F igura 8.8.  Segmento RSLP-016,  de l imi tado pe los pontos em amarelo 

Este segmento é formado predominantemente por praias arenosas de baixa 

declividade, com granulometria fina e dunas. Uma infinidade de bancos arenosos pode ser 

vista, comprovando assim que a região estava em seu perfil de inverno (erosivo) do ponto 

de vista morfodinâmico (Fig. 8.9).  As aerofotos digitais mostram claramente a presença 

destes bancos ao longo de todo o segmento. 
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. 

Figura 8.9.  Segmento LPRS-016 

A presença de sangradouros também foi marcante. Num intervalo de menos de 1000 

metros foram identificados dois sangradouros efêmeros e um permanente (Fig. 8.10). 

 

Figura 8.10.  Foto de um sangradouro efêmero presente no segmento RSLP-016,  seguido 
de um banhado.  

As margens da Lagoa dos Patos na região representada neste segmento mostram 

banhados localizados logo atrás das dunas, com muitos representantes da avifauna, como o 

polícia-inglesa e o maçarico-de-perna-amarela (Tringa flavipes).  

A porção sul deste segmento encontra-se mais acessível que os anteriores. Há um 

acesso terrestre que liga a BR/RS -101 com a margem da Lagoa dos Patos e, por se tratar 

de um segmento predominantemente arenoso veículos automotivos são capazes de 

transitar em determinados setores pela praia. A presença de tomadas de água e cercas de 

arame adentrando a lagoa, impede uma circulação mais ampla (Figura 8.11). 
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Figura 8.11.  Cerca de arame que a lcança a l inha d ’água da Lagoa dos Patos,  impedindo o 
t râns i to  ao longo da margem. 

O acesso terrestre na porção norte do segmento torna-se quase impossível, pois as 

estradas que ligam as fazendas também são precárias. O acesso fluvial apresenta-se como 

o meio mais viável, porém restrito a embarcações pequenas. 

Vale ressaltar que, apesar deste segmento ser considerado de baixa sensibilidade 

ambiental a derrames de petróleo e derivados (ISA 4), há um ambiente muito sensível 

(banhados) ligado a ele, pelos sangradouros. Portanto, se um derrame ocorrer é preciso que 

as equipes de contenção/remoção e limpeza levem em consideração a presença de 

banhados e dos sangradouros ligando-os à laguna. 

8.5 Segmento RSLP-017 

Este segmento abrange toda a área da Lagoa do Casamento e Saco do Cocuruto, 

como mostra a Figura 8.12. Trata-se de uma área com baixa profundidade (média de 5m) e 

fraca hidrodinâmica, dotada de banhados em toda a sua extensão. Faixas de mata de 

restinga, que muitas vezes alcançam a lâmina d’água, porções reduzidas de dunas e praias 

arenosas se fazem presentes. Este local concentra uma grande diversidade de aves 

aquáticas continentais, limícolas, de rapina e terrestres. 

O acesso às margens da Lagoa do Casamento é apenas fluvial, que pode ser via 

Lagoa dos Patos ou via Rio Palmares, que liga a cidade de Palmares do Sul à Lagoa do 

Casamento. Esta Lagoa também possui canais de ligação com outras duas lagoas: a 

Capivari e a do Bonifácio (Fig. 8.12).  
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Figura 8.12.  Segmento RSLP-017 

Por se tratar de uma região formada predominantemente por terras baixas e sem 

vegetação de campos, a rizicultura é a atividade econômica predominante. As tomadas 

d’água são muito numerosas, distribuídas ao longo de toda a margem, principalmente na 

parte leste/norte da Lagoa do Casamento e no Saco do Cocuruto (Figura 8.13).  
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Figura 8.13.  A lgumas tomadas d ’água no Saco do Cocuruto.  Nota-se a presença de áreas 
de r iz icu l tura,  fa ixas  de mata de rest inga e banhados.  

As faixas de junco também são muito abundantes nesta região. Estas são de 

espessuras variadas, mas boa parte das vezes é tão espessa que impedem a visualização 

das margens (Fig.8.14) 

 

Figura 8.14.  Deta lhe da mata de rest inga e da fa ixa espessa de junco na Lagoa do 
Casamento.   

Apesar de serem circundadas por fazendas, as margens da Lagoa do Casamento e 

do Saco do Cocuruto estão em excelente estado de conservação. A vegetação das margens 

encontra-se praticamente intocada, e são poucos os locais que apresentam indícios de 

desmatamento.  
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Todavia, a pesca predatória ocorre. Foram visualizadas redes armadas na lagoa na 

época em que a pesca é proibida por causa do recrutamento dos peixes pescados ali para 

reprodução (tainha, entre outros).  

No interior da Lagoa do Casamento existem duas ilhas, a Ilha Grande e a Ilha do 

Furado (Fig. 8.12). Em ambas, as características ambientais são muito similares às 

apresentadas pelas margens da lagoa. Estas ilhas apresentam extensões de cordões 

litorâneos (formados por dunas e mata de restinga) e juncos. A Ilha Grande é separada da 

restinga pelo Canal do Furado, que pode chegar a uma profundidade de até 12 metros no 

inverno. 

Dada à presença de um ambiente extremamente sensível nas margens, fraca 

hidrodinâmica atuante no local e profundidade reduzida, pode-se afirmar que, caso haja um 

acidente envolvendo petróleo e derivados na parte norte da Lagoa dos Patos sob a ação de 

ventos de SW, estes materiais podem entrar na região e ficarem retidos nos juncais 

presentes. A baixa profundidade e o difícil acesso serão fatores que limitarão a eficácia das 

medidas mitigatórias. Por isso a este local foi atribuído um ISA 10D (Banhado Vegetado). 

8.6 Segmento RSLP-18 

O segmento numerado como RSLP-018 estende-se do Pontal do Abreu até o 

banhado distante aproximadamente 4 km do povoado de Varzinha (Fig. 8.15). 

 Esta faixa da margem da Lagoa dos Patos é constituída de faixas alternadas de 

campos litorâneos e praias arenosas de baixa declividade e granulometria fina.  

 O acesso a esta região é dificultado pela existência do banhado a leste obrigando o 

uso de veículos tracionados. A diversidade e concentração dos representantes de fauna são 

similares às encontradas em segmentos de mesma característica e o mexilhão-dourado 

continua presente e abundante. 

  Por de tratar de um ambiente constituído em sua maioria por praias arenosas de 

baixa declividade e granulometria fina, a este segmento foi atribuído um ISA 4 (Praia de 

Areia Fina a Média Abrigada).  
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Figura 8 .15.  Segmento RSLP-018,  de l imi tado pelos pontos em amare lo .  

8.7 Segmento RSLP-019 

Este segmento vai do início até o fim do banhado englobando o Povoado de 

Varzinha (Fig. 8.16). O banhado é a feição dominante deste segmento, mas nota-se a 

ocorrência de pequenas extensões de mata de restinga. Espessas faixas de juncos também 

foram avistadas ao longo da área. 

As margens podem ser alcançadas tanto via terrestre, através de uma estrada vicinal 

que liga o Beco do Roma à rodovia RS 040, quanto via fluvial. O trânsito ao longo das 

margens fica limitado à via fluvial com embarcações de pequeno porte. 

Mesmo se tratando de um segmento de banhando semelhante a outros já descritos, 

o RSLP-019 tem diferenciais importantes. Neste segmento está localizado o único povoado 

que margeia a área de estudo, um atracadouro de barcos chamado Beco do Roma e uma 

mineradora de areia que retira sua matéria-prima das proximidades da lagoa.  
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Figura 8 .16:  Segmento RSLP-019,  de l imi tado pelos pontos em amare lo .   

Este também é o local onde está o único emissário de efluentes industriais 

observado. Trata-se de um efluente de água de uma fábrica da Brahma, localizada na 

cidade de Capivari do Sul. Neste local o acesso é proibido e existem placas sinalizando a 

presença do efluente, para que os barcos transitem mais distante da praia evitando choques 

com o emissário. 

A existência do Beco do Roma neste local pode ser muito útil caso um acidente de 

petróleo ou derivados aconteça. Como a área de estudo é de uma forma geral de difícil 

acesso via terrestre, um atracadouro dentro da lagoa é imprescindível para a otimização e 

eficiência dos procedimentos de contingência e operações de limpeza do material. 

O ISA 10 (Margem de Lagoa com Vegetação) foi o que mais se adequou às 

características deste segmento sendo então a ele atribuído este índice. 
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8.8 Segmento RSLP-020 

Este segmento abrange a região que vai do Beco do Roma até o Pontal das 

Desertas, indicado na Figura 8.17. 

 

Figura 8.17.  LPRS-15,  de l im i tado pelos  pontos .  A área hachurada per tence ao Parque 
Estadua l  de I tapuã.   

Possui características típicas de um ambiente de praia arenosa com seqüências de 

mata de restinga e campos com manchas de junco esparsas (Fig 8.18). Nos locais nos 

quais os juncos estavam fixados, principalmente no Pontal das Desertas, concentrações 

elevadíssimas de mexilhões foram avistadas em áreas muito reduzidas, principalmente de 

mexilhão-dourado. As seqüências de mexilhões-dourados fixados em bivalves de outras 

espécies e sobre indivíduos de mesma espécie formavam camadas compactas com cerca 

de 50 centímetros espessura, cobertas por uma camada fina de sedimentos. 
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Figura 8.18.  Segmento RSLP-020 com suas pr inc ipa is  unidades ambienta is .  

Por estar quase totalmente inserido no Parque Estadual de Itapuã (Fig. 8.17) este 

setor da área de estudo encontra-se protegido da ação antrópica. O turismo é gerenciado 

pela direção do parque que regulariza número de pessoas e o tempo de visitação. A pesca 

de subsistência é uma atividade permitida na área, porém restrita a uma distância de 300m 

das margens. 

O acesso a este local pode ser feito via terrestre (com trânsito na Praia de Fora) ou 

via fluvial. Entretanto, o acesso via terrestre só é permitido a veículos previamente 

autorizados. Para atingir as margens deste segmento via fluvial também é necessária uma 

autorização da administração do parque. 

Dada as características descritas ao segmento RSLP-020 foi atribuído um ISA 4 

(Praia de Areia Fina a Média Abrigada). 

8.9 Segmento RSLP-021 

O segmento RSLP-021 corresponde a toda a extensão da Praia de Fora, do Pontal 

das Desertas até o Pontal de Itapuã, como pode ser visto na Figura 8.19. 

A Praia de Fora, identificada neste trabalho como RSLP-021 é uma praia arenosa 

diferente das anteriormente descritas. É uma praia de média declividade, alta em 

comparação outras, constituída por sedimentos mais grosseiros na zona de varrido e 

sedimentos de frações mais finas no pós-praia, indicando processos erosivos de 

retrabalhamento desta através da retirada de sedimentos finos. As ondas incidentes eram 

maiores e de maior freqüência que nas demais praias da área de estudo. 
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Figura 8.19.  Segmento RSLP-021.  A área hachurada ind ica par te do ter r i tór io  do Parque 
Estadual  de I tapuã e os pontos de cor  amare la ind icam a extensão do segmento.  

Quanto à exposição aos ventos dominantes na região, a Paria de Fora pode ser 

considerada como um ambiente exposto, principalmente aos ventos de SW que ocorrem 

durante a passagem das frentes frias. 

Semelhantemente ao segmento anterior, este local é protegido da ação antrópica e 

as visitas são realizadas sob o controle da administração do Parque Estadual de Itapuã. O 

acesso à praia pode ser feito tanto via terrestre, através de uma estrada vicinal que liga a 

sede do parque ao segmento, quanto via fluvial, ambos condicionados à autorização prévia.  

A diversidade da fauna encontrada segue os padrões descritos para praias arenosas. 

Um banco extenso com uma quantidade expressiva de aves em repouso foi avistado, como 

também aves se alimentando. Pode-se concluir, portanto que se trata de um local de 

descanso e alimentação destes representantes da fauna. (Fig.8.20) 
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Figura 8.20.  Banco arenoso com elevada concent ração de aves na Praia de Fora.  

Apesar desta praia apresentar sinais visíveis de erosão em boa parte de sua 

extensão, a deposição de material ocorre em alguns pontos da praia adjacentes ao Pontal 

de Itapuã, evidenciado pela deposição de elevada concentração de matéria orgânica em 

decomposição (Fig. 8.21).  

As equipes que atuarão na eventualidade de um acidente com petróleo e derivados 

deverão relevar esta informação e dar um tratamento diferenciado a esta fração da Praia de 

Fora, evitando que o material a atinja e ali fique retido. 

 

Figura 8 .21.  Matér ia orgânica em decompos ição ret ida  na fa ixa de pra ia ad jacente ao 
ponta l  de I tapuã.  
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8.10 Segmentos RSLP-022 ao RSLP-030 

Os segmentos correspondentes ao intervalo de 22 a 30 serão descritos juntamente 

por se tratarem de ambientes semelhantes. Estes segmentos correspondem a uma 

seqüência de promontórios rochosos alternados com praias arenosas de pequena extensão 

(inferior a 500 metros), alta declividade e granulometria grossa na zona de varrido e fina no 

pós-praia. Estendem-se desde a Ponta de Itapuã até a Ponta da Fortaleza, limite entre a 

Lagoa dos Patos e o Lago Guaíba.   

Os segmentos correspondem separadamente à Praia do Tigre (1), Ponta de Itapuã, 

Praia do Sítio (2), Morro do Campista (3), Praia do Araçá (4) Morro da Pedreira (5) e Praia 

da Pedreira (6) e ponta da Fortaleza (Fig.8.22), todos inseridos no território do Parque 

Estadual de Itapuã. 

 
Fonte: Google Earth®. 

Figura 8 .22.  Segmentos RSLP 22 a 30.  

Os promontórios rochosos são predominantemente formados de rocha granítica 

excetuando o Morro da Pedreira que é formado de basalto. Sobre estes estão fixadas 
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fragmentos de Mata Atlântica intocada, já que este local se trata do atual limite meridional 

desta mata (Fig.8.23). Cactáceas e bromeliáceas são presentes nas áreas de maior contato 

com a lâmina d’água. 

As praias arenosas são de alta declividade e areia média a grossa. Apresentam 

sinais de erosão no inverno e acresção no verão. A presença de grandes concentrações de 

lixo pôde ser constatada em todas as praias do conjunto de segmentos. Estes resíduos são 

oriundos provavelmente do Lago Guaíba e são depositados ali pela ação das correntes 

atuantes. A vegetação predominante é de porte médio a alto, representadas por 

euforbiáceas como o sarandi (Sebastiania schottiana), por figueiras (Ficus sp), por mata 

ciliar e por Mata Atlântica. (Fig. 8.24). 

 

Figura 8 .23.  V isão parc ia l  da Ponta da For ta leza,  representando os promontór ios rochosos 
encont rados na área de estudo.  

A fauna encontrada nestes segmentos é típica de Mata Atlântica, mata de restinga e 

praias arenosas. Mamíferos de grande porte como capivara e bigio-ruivo encontram-se em 

populações de tamanho moderado, sem informações precisas quanto ao número de 

representantes. 
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Figura 8.24.  V isão Parc ia l  da Pra ia do T igre,  representado a f is ionomia das pra ias 
encontradas neste conjunto  de segmentos .  

O mexilhão-dourado se faz presente em grandes concentrações na área. De acordo 

com moradores das adjacências do parque, este bivalve é responsável pela virtual 

diminuição das faixas de juncos que hoje estão demasiadamente esparsas.  

O acesso aos locais deste conjunto de segmentos pode ser feito via terrestre, através 

das estradas do parque ou via fluvial, ambas condicionadas à autorização prévia. 

Entretanto, com exceção da Praia da Pedreira, o acesso é proibido nas praias, exceto para 

fins científicos.  

A atividade turística ocorre na região com intensidade no verão. Dados oficiais não 

são disponíveis, mas de acordo com moradores dos arredores do parque, a atividade ocorre 

ao longo do ano e turistas provenientes de todo o estado visitam o Parque Estadual de 

Itapuã e a presença de turistas europeus já foi registrada. 
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Local do mapa   

Nome do Local Cristóvão Pereira  

Segmento RSLP-013  

Sensibilidade 10  

Tipo de Ambiente Praia arenosa com vegetação 
nas margens 

 

Características Exposição a ondas Moderada 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Média 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Floresta de Pinus, 
Pecuária, Pesca 

 Fotos / mapas Foto 01 e 02/ 
Folha RSLP 011 

Solo / vegetação Arenoso / gramínea e Pinus. 
Arenoso / Junco nas margens 

 

Unidade Ambiental Margem de Lagoa com vegetação 

 

 
Foto 01. Segmento RSLP013 

 
Foto 02. Segmento RSLP013 
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Local do mapa   

Nome do Local Cristóvão Pereira / Mina  

Segmento RSLP-013 e RSLP-014  

Sensibilidade 10 e 4  

Tipo de Ambiente Praia Arenosa com margem 
vegetada/ Praia arenosa 

 

Características Exposição a ondas Moderada / Fraca 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa / Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Pecuária, Pesca 

 Fotos / mapas Foto 03 e 04 / Folha 
RSLP 012 

Solo / vegetação Arenoso / gramínea, Pinus e junco 
nas margens  
Arenoso / gramínea e Pinus 

 

Unidade Ambiental Margem de Lagoa com vegetação / Praia de areia fina a 
média abrigada 

 

Foto 03. Segmento RSLP-013 

 
Foto 04. Segmento RSLP-014 

 

 
 
 
 



 

80 

 
 



 

81 

Local do mapa   

Nome do Local Mina / Banhado do Galdino  

Segmento RSLP-014 e RSLP-015  

Sensibilidade 4 e 10  

Tipo de Ambiente Praia Arenosa / Banhados  

Características Exposição a ondas Moderada / Fraca 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Floresta de Pinus, 
Pecuária, Pesca / 
Irrigação 

 Fotos / mapas Foto 05 e 06/ Folha 
RSLP 013 

Solo / vegetação Arenoso / gramínea e Pinus 
Arenoso / juncos 

 

Unidade Ambiental Praia de areia fina a média abrigada / Margem de Lagoa 
com vegetação 

 

Foto 05. Segmento RSLP-014 

Foto 06. Segmento RSLP-014 
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Local do mapa   

Nome do Local Banhado do Galdino / Abreu  

Segmento RSLP-015 e RSLP-016  

Sensibilidade 10 e 4  

Tipo de Ambiente Banhado / Praia arenosa   

Características Exposição a ondas Fraca / Moderada 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Irrigação / Pecuária 
e Irrigação 

 Fotos / mapas Foto 03 e 04 / Folha 
RSLP 014 

Solo / vegetação Arenoso / gramínea 
 Arenoso / gramínea e Pinus 

 

Unidade Ambiental Margem de Lagoa com vegetação / Praia de areia fina a 
média abrigada 

 

 

Foto 07. Segmento RSLP-015 

 
Foto 08. Segmento RSLP-016 
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Local do mapa   

Nome do Local Abreu  

Segmento RSLP-016  

Sensibilidade 4  

Tipo de Ambiente Praia Arenosa  

Características Exposição a ondas Moderada 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Pecuária, Pesca, 
Irrigação 

 Fotos / mapas Foto 09 e 10 / Folha 
RSLP 015 

Solo / vegetação Arenoso / gramínea 
 

 

Unidade Ambiental Praia de areia fina a média abrigada 

 

 
Foto 09. Segmento RSLP-016 

 
Foto 10. Segmento RSLP-016 
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Local do mapa   

Nome do Local Abreu / Lagoa do Casamento  

Segmento RSLP-016 e RSLP-17  

Sensibilidade 4 e 10D  

Tipo de Ambiente Praia Arenosa / Banhado 
Vegetado 

 

Características Exposição a ondas Moderada / Fraca 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Pecuária, Pesca, 
Irrigação/ Pesca, 
Irrigação 

 Fotos / mapas Foto 11 e 12 / Folha 
RSLP 016 

Solo / vegetação Arenoso / gramínea 
Arenoso / junco, vegetação 
arbustiva 

 

Unidade Ambiental Praia de areia fina a média abrigada / Banhado vegetado 

 

Foto 11. Segmento RSLP-016 

Foto 12. Segmento RSLP-017 
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Local do mapa   

Nome do Local Abreu / Lagoa do Casamento  

Segmento RSLP-016 e RSLP-017  

Sensibilidade 4 e 10D  

Tipo de Ambiente Praia Arenosa/ Banhado   

Características Exposição a ondas Moderada / Fraca 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Pecuária, Pesca, 
Irrigação/ Pesca, 
Irrigação 

 Fotos / mapas Foto 13 e 14 / Folha 
RSLP 017 

Solo / vegetação Arenoso/ gramíneas 
Arenoso/ mata de restinga, juncos 
e vegetação arbustiva 

 

Unidade Ambiental Praia de areia fina a média abrigada/ Banhado vegetado 

 

 
Foto 13. Segmento RSLP-016 

 
Foto 14. Segmento RSLP-017 
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Local do mapa   

Nome do Local  Lagoa do Casamento  

Segmento RSLP-017  

Sensibilidade 10D  

Tipo de Ambiente Banhado vegetado  

Características Exposição a ondas Fraca 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos  Pesca, Irrigação 

 Fotos / mapas Foto 15 e 16 / Folha 
RSLP 018 

Solo / vegetação Arenoso/ mata de restinga, 
vegetação arbustiva, juncos 

 

Unidade Ambiental Banhado vegetado 

 

Foto 13. Segmento RSLP-017 

 
Foto 14. Segmento RSLP-017 
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Local do mapa   

Nome do Local  Lagoa do Casamento  

Segmento RSLP-017  

Sensibilidade 10D  

Tipo de Ambiente Banhado vegetado  

Características Exposição a ondas Fraca 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos  Pesca, Irrigação 

 Fotos / mapas Foto 17 e 18 / Folha 
RSLP 019 

Solo / vegetação Arenoso/ mata de restinga. 
Vegetação arbustiva e juncos 

 

Unidade Ambiental Banhado vegetado 

 

 
Foto 17. Segmento RSLP-017 

Foto 18. Segmento RSLP-017 
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Local do mapa   

Nome do Local  Lagoa do Casamento  

Segmento RSLP-017  

Sensibilidade 10D  

Tipo de Ambiente Banhado vegetado  

Características Exposição a ondas Fraca 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos  Pesca, Irrigação 

 Fotos / mapas Foto 19 e 20 / Folha 
RSLP 020 

Solo / vegetação Arenoso/ mata de restinga, 
vegetação arbustiva e junco 

 

Unidade Ambiental Banhado vegetado 

 

Foto 19. Segmento RSLP-017 

 

Foto 20. Segmento RSLP-017 
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Local do mapa   

Nome do Local Lagoa do Casamento, Praia Beco 
do Roma, Beco do Roma e 
Desertas 

 

Segmento RSLP-017, RSLP-018, RSLP-019, 
RSLP-020 

 

Sensibilidade 10D, 4,10, e 4, respectivamente  

Tipo de Ambiente Banhado vegetado/ praia arenosa/ 
margem de lagoa com vegetação/ 
praia arenosa 

 

Características Exposição a ondas Fraca/ Moderada 

 Granulometria Fina 

 Pendente de inclinação Baixa 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima/ mínima/ 
Varzinha/ mínima 

 Usos Pesca, Irrigação, 

 Fotos / mapas Foto 21 e 22 / Folha 
RSLP 021 

Solo / vegetação Arenoso/ mata de restinga , 
vegetação arbustiva e juncos 
Arenoso/ gramíneas 
Arenoso/ junco 
Arenoso/ gramíneas 

 

Unidade Ambiental Banhado vegetado/ praia arenosa/ margem de lagoa com 
vegetação/ praia arenosa 

 
 

Foto 21. Segmento RSLP-019 

 

 

 

Foto 22. Segmento RSLP-020 
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Local do mapa   

Nome do Local Desertas e Praia de Fora  

Segmento RSLP-20 e RSLP-21  

Sensibilidade 4  

Tipo de Ambiente Praia Arenosa  

Características Exposição a ondas Fraca/ Alta 

 Granulometria Fina/ Média a 
Grossa 

 Pendente de inclinação Baixa/ Média a Alta 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Pesca, Turismo 

 Fotos / mapas Foto23 e 24 / Folha 
RSLP 022 

Solo / vegetação Arenoso / gramínea 
 

 

Unidade Ambiental Praia de areia fina a média abrigada/ Praia de Areia Fina 
a Média Exposta 

 
 

Foto 09. Segmento RSLP-020 

 
Foto 10. Segmento RSLP-021 
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Local do mapa Parque estadual de Itapuã  

Nome do Local Praias entre Promontórios 
Rochosos 

 

Segmento RSLP-022 a RSLP-030  

Sensibilidade 4 (praias) e 8 (promontórios)  

Tipo de Ambiente Praia arenosas e costões rochosos 
vegetados 

 

Características Exposição a ondas Moderada 

 Granulometria Média a Grossa 

 Pendente de inclinação Média a Alta 

 Preservação da Praia Ótima 

 Preservação da Vegetação Ótima 

 Ocupação Mínima 

 Usos Pesca, Turismo 

 Fotos / mapas Foto25 e 26 / Folha 
RSLP 023 

Solo / vegetação Arenoso/ rochoso 
Vegetação arbustiva/ Mata 
Atlântica e cactáceas 

 

Unidade Ambiental Praia de areia fina a média abrigada/ Costão Rochoso 
vegetado 

 

Foto 09. Segmento RSLP-025 

 
Foto 10. Segmento RSLP-029 

 

 



 

9. Conclusões 

A porção norte da margem Leste e a margem Norte da Lagoa dos Patos apresentam 

variados graus de sensibilidade ambiental a derrames de petróleo e derivados. São 

constituídas de promontórios rochosos, praias arenosas, campos litorâneos, pontais 

arenosos, dunas e banhados de extensões variadas.  

Em boa parte das praias mapeadas na área de estudo eram identificados sinais 

claros de erosão. Algumas praias estavam em seu perfil de inverno (erosivo). Em outras, 

como a Praia de Fora e o Pontal do Cristóvão Pereira este fenômeno tem ocorrido ao longo 

dos últimos anos decorrente do retrabalhamento das margens da laguna.  

As praias de granulometria mais grosseira entre os promontórios rochosos 

representadas pelos segmentos RSLP021, 023, 025, 027 e 029 e identificadas neste estudo, 

são praias mais propícias para a percolação do óleo devido ä alta permeabilidade causada 

por este tipo de granulometria. Localizam-se na saída do Lago Guaíba e muito próximas ao 

canal de navegação pelo qual passam cerca de 1 milhão de toneladas de derivados por ano. 

Isto faz delas ambientes muito susceptível a acidentes com derivados de petróleo e suas 

características sedimentológicas dificultariam a eficácia de processos de limpeza. 

O ambiente estudado apresentou na maioria de seus segmentos elevados índices de 

sensibilidade. Os segmentos que apresentaram os menores índices foram aqueles que 

mostram um perfil praial sem a presença de junco nas margens e compostas de substrato 

predominantemente arenoso. O segmento RSLP-016 é um exemplo típico de um ambiente 

com este índice de sensibilidade. 

Entretanto, para seguir a metodologia proposta, praias arenosas de substrato 

formado por areia grossa e de média declividade foram classificadas da mesma forma que 

as praias arenosas de substrato formado por areia fina e baixa declividade. Tal fato reflete a 

falha existente na metodologia vigente que classifica todas as praias arenosas com o 

mesmo índice. Uma solução a problemas deste tipo seria uma reformulação na atribuição 

dos índices para praias arenosas. 

A presença ou ausência de cinturões de junco foi o fator determinante da atribuição 

dos ISA na área de estudo. Os locais de maiores ISA’s, a Lagoa do Casamento e Saco do 

Cocuruto, possuem concentrações elevadas de juncais em toda sua extensão. Também, 

nestas áreas foram encontradas o maior numero de tomadas d’água para irrigação das 

lavouras de cultivo de arroz.  
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A fauna da área estudada apresenta uma grande diversidade, embora não existam 

dados consistentes sobre a biologia destas espécies como, por exemplo, as épocas e os 

períodos de acasalamento e a densidade das populações, informações muito importantes 

no caso de um acidente com petróleo e derivados.  

De uma forma geral, as margens desta região encontram-se em excelente estado de 

conservação, com poucos indícios de alteração antrópica. Efluentes domésticos e industriais 

não foram observados, exceto o efluente da fábrica da Brahma na entrada da Lagoa do 

Casamento.  

Apesar de as margens não apresentarem sinais de ação antrópica, inexistem dados 

atuais da qualidade das águas, as quais podem estar sofrendo uma contaminação crônica 

por herbicidas e inseticidas, utilizados nas inúmeras plantações de arroz existentes ao longo 

das margens. 

A existência do Parque Estadual de Itapuã na margem Norte da área de estudo é a 

causa da conservação das áreas de Mata Atlântica e das praias arenosas contra os 

desmatamentos e a especulação imobiliária. A conservação das outras regiões se dá em 

parte por iniciativa própria dos proprietários das fazendas que margeiam as lagoas, em parte 

pela dificuldade de acesso a alguns destes locais via terrestre, como os banhados da Lagoa 

do Casamento e em parte pela inexistência de grandes centros urbanos margeando a 

região. 

A rizicultura é a atividade econômica predominante na área de estudo, seguida da 

pecuária. As propriedades rurais encontram-se distribuídas ao longo de todas as margens 

mapeadas neste trabalho e são geralmente da ordem de milhares de hectares, com um 

número reduzido de proprietários. 

O turismo ainda é incipiente nas margens da Lagoa dos Patos estudada. A maior 

atividade turística encontra-se concentrada nas imediações e no interior do Parque Estadual 

de Itapuã. Vale ressaltar, entretanto que a atividade turística nesta região da Lagoa dos 

Patos tende a experimentar um crescimento ao longo dos anos. Nas proximidades do Beco 

do Roma observa-se a existência de casas de veraneio em quantidades inexpressivas. 

O povoado de Varzinha é o único aglomerado urbano que margeia a costa da Lagoa 

dos Patos na área estudada.  

A pesca de caráter artesanal também é uma atividade econômica na região, 

interrompida apenas pelos períodos de defeso. As colônias de pescadores existentes são 

encontradas junto ao povoado de Varzinha (Beco do Roma) e à cidade de Palmares do Sul. 
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Durante o período em que a pesca é proibida os pescadores recebem auxílio do governo. 

Entretanto a pesca predatória ocorre, comprovada pelas redes armadas na Lagoa do 

Casamento na época do defeso, avistadas durante os trabalhos de campo. 

De uma forma geral, o acesso via às margens da área de estudo é difícil. Existem 

apenas três estradas vicinais e uma rodovia pavimentada interceptada por duas destas 

estradas. O acesso via fluvial é mais fácil e relativamente mais viável, sendo necessária, 

todavia a utilização de botes e embarcações de baixo calado para se alcançar as margens, 

devido às baixas profundidades e a existência de bancos arenosos.  

Caso ocorra um sinistro envolvendo petróleo e derivados na área de estudo, a 

incidência dos ventos é uma das condicionantes à tomada de decisões objetivando definir 

as medidas mitigatórias. Caso o vento incidente seja de NE, e o acidente envolvendo 

petróleo e seus derivados ocorram a norte do Pontal São Simão, este pontal, parcialmente, 

impedirá o deslocamento da mancha para a porção sul da Lagoa dos Patos. Se o vento 

incidente for o de SW, no mesmo local, a mancha de óleo poderá ficar represada em 

banhados existentes e até atingir a Lagoa do Casamento, da qual provavelmente não sairá 

sem o auxílio de equipamentos específicos para tal fim. 

Na hipótese de ocorrer um sinistro ao sul do Pontal de Simão sob a incidência de 

ventos de NE, parte do óleo provavelmente ficará retida nas áreas de junco existentes ao sul 

do pontal e outra parte acompanhará a direção do fluxo residual da laguna, em direção à 

porção sul. Entretanto, se os ventos incidentes forem os de SW, o material ficará retido nos 

juncos ao sul do pontal, demandando sua retirada via equipamentos. 

A Lagoa dos Patos é um ambiente extremamente frágil a derrames de petróleo e 

derivados dados à sua configuração natural intercalando áreas protegidas e expostas e 

dada à existência de um número virtual de bancos arenosos que muitas vezes impedem a 

navegação costeira. Adicionalmente, este ambiente possui uma infinidade de habitats e de 

organismos que não resistiriam a um derrame de óleo e derivados de grandes proporções. 

Devido a isso, as equipes de contingência devem estar preparadas para atender as 

emergências na Lagoa dos Patos e na Lagoa do Casamento no menor tempo possível. 

10. Sugestões de Trabalhos Futuros 

Com base no trabalho desenvolvido, seja a partir da pesquisa bibliográfica ou dos 

trabalhos realizados em campo, encontramos uma série de lacunas. Para subsidiar futuros 

trabalhos que podem ser desenvolvidos pela FURG e por outras instituições, sugerimos 
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alguns temas relevantes à problemática na elaboração de Mapas de Sensibilidade para 

derrames de óleo e seus derivados. Por outro lado incluímos também alguns tópicos que 

consideramos importantes para o conhecimento da porção estudada e que auxiliará na 

manutenção da qualidade ambiental do sistema lagunar como um todo: 

• Estudos de monitoramento da qualidade da água e estudos de contaminação 

destas por inseticidas e por herbicidas; 

• Estudos da biologia da fauna da Lagoa dos Patos,, Lagoa do Casamento e do 

Saco do Cocuruto, abrangendo ciclos de reprodução dos répteis, anfíbios, 

aves e mamíferos existentes; 

• Trabalhos que priorizem estudar com mais profundidade o mexilhão-dourado 

(Limnoperma fortunei) a fim de conhecer profundamente o ciclo de vida deste 

molusco para estabelecer a melhor estratégia de eliminação desta espécie 

exótica; 

• Desenvolver estudos que busquem viabilizar o cultivo dos mexilhões nativos 

que sejam palatáveis; 

• Trabalhos em educação ambiental nos municípios limítrofes do ambiente 

estudado com a finalidade de conscientizar os pescadores quanto à pesca em 

época de defeso; 

• Estudos mais aprofundados sobre a morfodinâmica das praias do Parque 

Estadual de Itapuã; 

• Elaboração de um Plano de Contingência da Lagoa dos Patos  

• Estudos da influência dos pontais arenosos na dispersão de derivados de 

petróleo na Lagoa dos Patos, Lagoa do Casamento e Saco do Cocuruto. 
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12. Anexos 

 12. Anexos 



 

12.1. Anexo 01. Instrumentos Públicos e Endereços. 

Tipo Descrição Telefone Endereço Fonte de 
Informação 

Localizaç

US Posto de 
Saúde de 
Capivari do 
Sul 

(51) 
3685-
1327 

Rua Adrião 
Monteiro, 
2622  
Capivari 
do Sul – 
RS CEP: 
95552-000 

www.teleista.net. Capivari do
Sul 

Pref. Prefeitura 
Municipal 
de 
palmares 
do Sul 

(51) 
3668-
1200 

Av 27 
Abril, 1012 
Palmares 
do Sul – 
RS CEP: 
95540-000 

www.teleista.net. Palmares d
Sul 

Hosp. Sociedade 
Beneficent
e São José 

(51) 
3668-
1716 

Rua 
Firmiano 
Marques 
Osório, s/n
Centro - 
Palmares 
do Sul – 
RS CEP: 
95540-000 

www.teleista.net. Palmares d
Sul 

Pol. Delegacia 
de Polícia 
Civil de 
Palmares 
do Sul 

(51) 
3668-
1190 (51) 
3668-
1129 

Av 27 
Abril, 1800 
Palmares 
do Sul – 
RS CEP: 
95540-000 

www.teleista.net. Palmares d
Sul 

Pref. Prefeitura 
Municipal 
de Viamão 

(51) 
3492-
3802 
(51)3485-
8938 

Rua Cel 
Mário 
Antunes 
Veiga, 268 
Centro - 

www.teleista.net. Viamão 
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(51)3485-
6635 
(51)3485-
8950  

Viamão - 
RS 
CEP: 
94410-030 

Pol. 2ª 
Delegacia 
de Polícia 
de Viamão 

(51) 
3492-
3399 (51) 
3493-
3825 

Rua Tarso 
Dutra, 335 
Santa 
Isabel - 
Viamão – 
RS CEP: 
94480-430 

www.teleista.net. Viamão 

Pol. Delegacia 
de Polícia 
de Viamão 

(51) 
3493-
3930 

Rua Tarso 
Dutra, 1  
Santa 
Isabel - 
Viamão – 
RS CEP: 
94480-430 

www.teleista.net. Viamão 

Pol. Delegacia 
de Polícia-
3ª DP de 
Viamão 

(51) 
3485-
7404 
3485-
7403 

Av Sen 
Salgado 
Filho, 5170 
Viamão – 
RS CEP: 
94475-000 

www.teleista.net. Viamão 

Hosp. Hospital de 
Caridade 
de Viamão 

(51) 
3485-
4700 

Rua Isabel 
Bastos, 
138  
Centro - 
Viamão – 
RS CEP: 
94410-250 

www.teleista.net. Viamão 

US Ulbra 
Saúde 

(51) 
3492-
1066 

Rua Isabel 
Bastos, 96 
Centro - 
Viamão – 
RS CEP: 
94410-250 

www.teleista.net. Viamão 
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12.2. Anexo 02. Moluscos e Crustáceos 

. 
Espécie Dens. Ecol. Unid. Fonte Polígono Proteção Legal 

Nome Comum Nome Científico Concentração   2   Cat. Esfera 
Gastrópode Heleobia davisi Alta   2       
Baquiqui, pelecípodo Eredona mactroides Alta   2       
  Heleobia parchapei Alta   2       
Cirripedia Balanus improvisus Alta   2       
Poliqueta Nephtys fluiatilis Baixa   2       
Camarão-rosa Farfantepenaus paulensis Média   2       
Camarão-camarídeo Palaemonetes argentinus     2       
Siri-azul Calinectes sapidus Alta   2       
  Corbicula sp. Alta   5       
  Cordylophora sp. Baixa   5       
  Leptocheirus sp. Baixa   5       
  Heleobia australis Alta   5       
  Kalliapseudes schubartii Baixa   5       
Mexilhão-dourado Limnoperma fortunei Muito Alta   7       
  Ampularia canaliculata Alta   8       
  Coorbicula fluminea parva     6       
  Pomacea Canaliculata     6       
  Pothamolithus ribeirensis     6       
  Gundlachia moricandi     6       
  Biomphalaria peregrina     6       
  Eredona klappenbachi     6       
  Burnupia ingae     6       
  Ferrisia gentilis     6       
Marisco-barrigudinho Diplodon iheringi Muito baixa   9   Ameaçada-em perigo   
Leila Leila blainvilliana Muito baixa   9   Ameaçada-em perigo   
Marisco-do-junco Diplodon koseritzi Muito baixa   9   Ameaçada-em perigo   
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Espécie Presença Sazonal 
Nome Comum Nome Científico J F M A M J J A S O N D 
Gastrópode Heleobia davisi   X   X   X   X   X  X  X  X  X  X  X  X 
Baquiqui, pelecípodo Eredona mactroides   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
  Heleobia parchapei            X  X   X   X   X   X   
Cirripedia Balanus improvisus            X  X  X  X  X  X   
Poliqueta Nephtys fluiatilis   X   X  X   X   X               X 
Camarão-rosa Farfantepenaus paulensis  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Camarão-camarídeo Palaemonetes argentinus                         
Siri-azul Calinectes sapidus   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
  Corbicula sp. X X X X X X X X X X X X 
  Cordylophora sp. X X X X X X X X X X X X 
  Leptocheirus sp. X X X X X X X X X X X X 
  Heleobia australis X X X X X X X X X X X X 
  Kalliapseudes schubartii X X X X X X X X X X X X 
Mexilhão-dourado Limnoperma fortunei X X X X X X X X X X X X 
  Ampularia canaliculata X X X X X X X X X X X X 
  Coorbicula fluminea parva X X X X X X X X X X X X 
  Pomacea Canaliculata X X X X X X X X X X X X 
  Pothamolithus ribeirensis X X X X X X X X X X X X 
  Gundlachia moricandi X X X X X X X X X X X X 
  Biomphalaria peregrina X X X X X X X X X X X X 
  Eredona klappenbachi X X X X X X X X X X X X 
  Burnupia ingae X X X X X X X X X X X X 
  Ferrisia gentilis X X X X X X X X X X X X 
Marisco-barrigudinho Diplodon iheringi X X X X X X X X X X X X 
Leila Leila blainvilliana X X X X X X X X X X X X 
Marisco-do-junco Diplodon koseritzi X X X X X X X X X X X X 
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Espécie Desova Larva Acasalamento Juvenil Adulto 
Nome Comum Nome Científico Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim 
Gastrópode Heleobia davisi         Verão   Outono       
Baquiqui, pelecípodo Eredona mactroides     Primavera Verão Primavera verão Outono       
  Heleobia parchapei         Verão   Outono       
Cirripedia Balanus improvisus         Verão   Outono       
Poliqueta Nephtys fluiatilis         Verão   Outono       
Camarão-rosa Farfantepenaus paulensis Mar. Mar. Set. Dez. Outono   Verão   Dez. Mai. 
Camarão-camarídeo Palaemonetes argentinus                     
Siri-azul Calinectes sapidus Mar. Mar. Mar. Mar. Set./Mar. Nov./Mar. Todo ano       
  Corbicula sp.                     
  Cordylophora sp.                     
  Leptocheirus sp.                     
  Heleobia australis                     
  Kalliapseudes schubartii                     
Mexilhão-dourado Limnoperma fortunei                     
  Ampularia canaliculata                     
  Coorbicula fluminea parva                     
  Pomacea Canaliculata                     
  Pothamolithus ribeirensis                     
  Gundlachia moricandi                     
  Biomphalaria peregrina                     
  Eredona klappenbachi                     
  Burnupia ingae                     
  Ferrisia gentilis                     
Marisco-barrigudinho Diplodon iheringi                     
Leila Leila blainvilliana                     
Marisco-do-junco Diplodon koseritzi                     
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12.3. Anexo 03. Peixes 

Espécie Densidade Unid Fonte Polígono Proteção Legal 
Nome Comum Nome Científicoo Ecológica       Categoria Esfera

Tainha, tainhota Mugil platanus Alta   2       
Tainha Mugil curema medio   2       
Tainha Mugil gaiamardius baixo   2       
Corvina, Cascote Micropogonias furnieri Média   2,4       
Manjuba, Manjubão, Anchoita Lycengraulis grossidens Muito Alta   2,4       
Peixe-rei Atherinella brasiliensis Mais alta   2       
Peixe-rei Odontesthes argentinensis alta   2       
Barrigudinho Jenynsia multidentata alta   2       
Bagre-urutu,bagre Genidens genidens medio   2       
Birú Chyphocharax voga pouco   2       
Traíra Hoplias malabaricus Baixa   2,4       
  Hyphessobrycon anisitsi  médio   2       
Peixe-rei Odontesthes mirinensis alta   2       
Lambari-de-rabo-amarelo Astyanax bimaculatus Média   2,4       
Lambari-de-rabo-vermelho Astyanax fasciatus Média   2       
Mandi, bagrinho Parapimelodus nigribarbis Média   2,4       
Pintado, mandi-pintado Pimelodus maculatus Média   2,4       
Lambari Astyanax albumus alta   2,4       
Mandi Pimelodella laticeps australis Média   2,4       
Jundiá Rhamdia sapo baixo   2       
Cascudo Hypostomus commersoni Baixa   2,4       
Cascudo-viola  Loricariichthya anus médio   2       
Cascudo-viola Rineloricaria atrigiata baixo   2       
Cará, Acará Geophagus brasiliensis baixo   2       
  Gobinellus amaragdua médio   2       
Sardinha, manjuba Lycengraulis simulator médio   2       
Savelhinha Platanichtys platana Alta   3,4       
Lambari Cheirodon ibicuhiensis             
Lambari Cheirodon interruptus             
Biru Cyphocharax saladensis             
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Espécie Densidade Unid Fonte Polígono Proteção Legal 

Nome Comum Nome Científicoo Ecológica       Categoria Esfera 
Voga Schizodon fasciatus             
  Pyrrhulina australis             
Lambari-vidro Charax stenopterus             
Lambari Astyanax aigenmanniorum             
Lambari Astyanax fasciatus             
Lambari Astyanax scabripinnis             
  Characidium fasciatum             
Lambari Bryconamericus iheringii             
  Characidium tenuis     3,4       
Lambari Hyphessobrycon bifasciatus             
Lambari Hyphessobrycon boulengeri             
Lambari Hyphessobrycon luetkenii Média   3,4       
Dentuça Oligosarcus jenynsii Baixa   3,4       
Dentuça Oligosarcus robustus Baixa   3,4       
Lambari Pseudocorynopoma doriae Baixa   3,4       
Tuvira Eigenmania virescens             
Tuvira Gymnotus carapo             
  Glanidium albescens             
  Heptapterus sympterygium             
  Microglanis cottoides             
Pintado Pimelotus maculatus Alta   3,4       
  Rhamdella eriarcha             
  Homodieatus vazferreirae Média           
  Dysichthys iheringii             
Tamboatá Callichtys callichtys             
Limpa-vidro Corydoras paleatus             
Tamboatá Hoplosternum littorale Baixa   3,4       
Cascudo Microlepidogaster nigricauda Média   3,4       
  Cyphocharax voga             
Cascudo Otothyris sp.             
Viola Loricariichthys anus Baixa   3,4       
Cascudo Rineloricara cadeae             
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Espécie Densidade Unid Fonte Polígono Proteção Legal 

Nome Comum Nome Científicoo Ecológica       Categoria Esfera 
Violinha Rineloricara strigilata Baixa   4       
  Cynolebias melanotaenia             
Barrigudinho Jenynsia lineata Baixa           
Barrigudinho Phaloceros caudimaculatus             
Peixe-rei Odontesthes humensis Baixa           
Peixe-rei Odontesthes perugiae Média   3,4       
Muçum Synbarnchus marmoratus             
Cará Cichlasoma facetum             
Cará Cichlasoma portoalegrense             
Joaninha Crenicichla lepidota             
Joaninha Crenicichla punctata             
Cará Gymnogeophagus gymnogenys Média   4       
Cará Gymnogeophagus labiatus Média   4       
  Gobionellus shufeldti             
Tamboatá Hoplosternum littorale     4       
Violinha Rineloricaria cadeae Baixa   4       
  Gobinelluus shufeldti     4       
  Lycengraulis grossidens             
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Espécie Presença sazonal 
Nome Comum Nome Científicoo J F M A M J J A S O N D 

Tainha, tainhota Mugil platanus   X   X   X  X  X  X  X   X   X   X   X   X 
Tainha Mugil curema   X   X   X   X   X               X 
Tainha Mugil gaiamardius       X   X   X   X             
Corvina, Cascote Micropogonias furnieri   X   X   X   X   X   X   X   X  X  X  X   X 
Manjuba, Manjubão, Anchoita Lycengraulis grossidens   X   X   X   X   X   X   X   X  X  X  X   X 
Peixe-rei Atherinella brasiliensis   X   X   X  X  X  X  X  X  XX   X   X   X 
Peixe-rei Odontesthes argentinensis   X   X   X   X   X  X  X  X   X   X   X   X 
Barrigudinho Jenynsia multidentata   X   X   X  X  X  X  X  X  X  X  X   X 
Bagre-urutu,bagre Genidens genidens   X   X   X   X   X   X   X   X   X       X 
Birú Chyphocharax voga   X   X   X                   X 
Traíra Hoplias malabaricus                     X X 
  Hyphessobrycon anisitsi    X   X   X             X   X   X   X 
Peixe-rei Odontesthes mirinensis   X   X   X  X  X  X  X  X   X   X   X   X 
Lambari-de-rabo-amarelo Astyanax bimaculatus   X   X   X   X   X X       X   X   X   X 
Lambari-de-rabo-vermelho Astyanax fasciatus   X   X  X   X   X         X   X   X   X 
Mandi, bagrinho Parapimelodus nigribarbis       X X   X         X   X   X 
Pintado, mandi-pintado Pimelodus maculatus   X       X   X X           X   X 
Lambari Astyanax albumus X X X X X X X X X X X X 
Mandi Pimelodella laticeps australis   X   X   X   X   X   X   X   X X       X 
Jundiá Rhamdia sapo   X   X   X                   X 
Cascudo Hypostomus commersoni X       X                 
Cascudo-viola  Loricariichthya anus   X    X   X   X   X           X    X   X 
Cascudo-viola Rineloricaria atrigiata   X   X   X   X   X         X   X    X   X 
Cará, Acará Geophagus brasiliensis     X   X           X X     
  Gobinellus amaragdua   X   X   X                   X 
Sardinha, manjuba Lycengraulis simulator   X   X   X          X   X   X   X    X   X 
Savelhinha Platanichtys platana   X X X X X     X X X   
Lambari Cheirodon ibicuhiensis       X     X X X X X X 
Lambari Cheirodon interruptus                         
Biru Cyphocharax saladensis                         
Voga Schizodon fasciatus                         
  Pyrrhulina australis                         
Lambari-vidro Charax stenopterus                         
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Espécie Presença sazonal 

Nome Comum Nome Científicoo J F M A M J J A S O N D 
Lambari Astyanax aigenmanniorum                         
Lambari Astyanax fasciatus                         
Lambari Astyanax scabripinnis                         
  Characidium fasciatum                         
Lambari Bryconamericus iheringii X X X X X X X X X X X X 
  Characidium tenuis   X X X                 
Lambari Hyphessobrycon bifasciatus                         
Lambari Hyphessobrycon boulengeri                         
Lambari Hyphessobrycon luetkenii X X X X             X X 
Dentuça Oligosarcus jenynsii X X X X               X 
Dentuça Oligosarcus robustus   X   X           X X X 
Lambari Pseudocorynopoma doriae                     X X 
Tuvira Eigenmania virescens                         
Tuvira Gymnotus carapo                         
  Glanidium albescens                         
  Heptapterus sympterygium                         
  Microglanis cottoides                         
Pintado Pimelotus maculatus X     X X X     X X X X 
  Rhamdella eriarcha                         
  Homodieatus vazferreirae X X X X X X X X X X X X 
  Dysichthys iheringii                         
Tamboatá Callichtys callichtys                         
Limpa-vidro Corydoras paleatus     X X X         X X X 
Tamboatá Hoplosternum littorale           X             
Cascudo Microlepidogaster nigricauda         X X X X X X X X 
  Cyphocharax voga X X X X           X X X 
Cascudo Otothyris sp.                         
Viola Loricariichthys anus X     X X         X X X 
Cascudo Rineloricara cadeae                         
Violinha Rineloricara strigilata   X X X         X X X   
  Cynolebias melanotaenia                         
Barrigudinho Jenynsia lineata X X X X X       X X X X 
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Espécie Presença sazonal 

Nome Comum Nome Científico J F M A M J J A S O N D 
Barrigudinho Phaloceros caudimaculatus                         
Peixe-rei Odontesthes humensis X X X X X X           X 
Peixe-rei Odontesthes perugiae X X X X X X X X X X X X 
Muçum Synbarnchus marmoratus                         
Cará Cichlasoma facetum                         
Cará Cichlasoma portoalegrense                         
Joaninha Crenicichla lepidota                         
Joaninha Crenicichla punctata       X X         X X   
Cará Gymnogeophagus gymnogenys X X X X X X X   X X   X 
Cará Gymnogeophagus labiatus X X X X X X X X X X X X 
  Gobionellus shufeldti                         
Tamboatá Hoplosternum littorale                         
Violinha Rineloricaria cadeae X X X X X X X X X X X X 
  Gobinelluus shufeldti X     X     X X X X X X 
  Lycengraulis grossidens                         
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Espécie Desova Migração Larva Juvenil Adulto 
Nome Comum Nome Científicoo Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim 

Tainha, tainhota Mugil platanus abr oce out, oce abr jun ano todo ano todo  out mai 

Tainha Mugil curema 
set, 

oceano prim  pri ver dez   out 
Tainha Mugil gaiamardius   jun  pri ver   jun  
Corvina, Cascote Micropogonias furnieri Pri Out Pri Ver pri ver out pri out  

Manjuba, Manjubão, Anchoita Lycengraulis grossidens Out Nov Jun Set 
ano todo, 
pico verao mar abr mai dez 

Peixe-rei Atherinella brasiliensis     
ano todo, 
pico ver  out pri   

Peixe-rei Odontesthes argentinensis       out inv ver  
Barrigudinho Jenynsia multidentata           
Bagre-urutu,bagre Genidens genidens           
Birú Chyphocharax voga           
Traíra Hoplias malabaricus           
  Hyphessobrycon anisitsi            
Peixe-rei Odontesthes mirinensis       inv  out inv 
Lambari-de-rabo-amarelo Astyanax bimaculatus Pri        ver  
Lambari-de-rabo-vermelho Astyanax fasciatus       pri ver pri ver 
Mandi, bagrinho Parapimelodus nigribarbis     Ver  out, EST inv,EST pria, ZPL ver,ZPL 
Pintado, mandi-pintado Pimelodus maculatus       Abr  Abr/Nov JunDez 
Lambari Astyanax albumus Pri          

Mandi 
Pimelodella laticeps 
australis       Set  Abr Jan 

Jundiá Rhamdia sapo           
Cascudo Hypostomus commersoni           
Cascudo-viola  Loricariichthya anus           
Cascudo-viola Rineloricaria atrigiata           
Cará, Acará Geophagus brasiliensis           
  Gobinellus amaragdua           
Sardinha, manjuba Lycengraulis simulator           
Savelhinha Platanichtys platana   Jun Set     Set Nov 
Lambari Cheirodon ibicuhiensis           
Lambari Cheirodon interruptus           
Biru Cyphocharax saladensis           
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Espécie Desova Migração Larva Juvenil Adulto 

Nome Comum Nome Científicoo Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim 
Voga Schizodon fasciatus           
  Pyrrhulina australis           
Lambari-vidro Charax stenopterus           
Lambari Astyanax aigenmanniorum           
Lambari Astyanax fasciatus           
Lambari Astyanax scabripinnis           
  Characidium fasciatum           
Lambari Bryconamericus iheringii           
  Characidium tenuis           

Lambari 
Hyphessobrycon 
bifasciatus           

Lambari 
Hyphessobrycon 
boulengeri           

Lambari Hyphessobrycon luetkenii           
Dentuça Oligosarcus jenynsii           
Dentuça Oligosarcus robustus           
Lambari Pseudocorynopoma doriae           
Tuvira Eigenmania virescens           
Tuvira Gymnotus carapo           
  Glanidium albescens           
  Heptapterus sympterygium           
  Microglanis cottoides           
Pintado Pimelotus maculatus           
  Rhamdella eriarcha           
  Homodieatus vazferreirae           
  Dysichthys iheringii           
Tamboatá Callichtys callichtys           
Limpa-vidro Corydoras paleatus           
Tamboatá Hoplosternum littorale           

Cascudo 
Microlepidogaster 
nigricauda           

  Cyphocharax voga           
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Espécie Desova Migração Larva Juvenil Adulto 

Nome Comum Nome Científicoo Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim Início Fim 
Cascudo Otothyris sp.           
Viola Loricariichthys anus           
Cascudo Rineloricara cadeae           
Violinha Rineloricara strigilata           
  Cynolebias melanotaenia           
Barrigudinho Jenynsia lineata           
Barrigudinho Phaloceros caudimaculatus           
Peixe-rei Odontesthes humensis           
Peixe-rei Odontesthes perugiae Pri          
Muçum Synbarnchus marmoratus           
Cará Cichlasoma facetum           
Cará Cichlasoma portoalegrense           
Joaninha Crenicichla lepidota           
Joaninha Crenicichla punctata           

Cará 
Gymnogeophagus 
gymnogenys           

Cará Gymnogeophagus labiatus           
  Gobionellus shufeldti           
Tamboatá Hoplosternum littorale           
Violinha Rineloricaria cadeae           
  Gobinelluus shufeldti           
  Lycengraulis grossidens           
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Espécie Comentários  
Nome Comum Nome Científicoo                   

Tainha, tainhota Mugil platanus 
espécie catádroma estuarino dependente, elevada importância 
comercial para a pesca de abril a junho.          

Tainha Mugil curema                   
Tainha Mugil gaiamardius                   

Corvina, Cascote Micropogonias furnieri 

espécie catádroma de alto valor comercial, os juvenis utilizam o estuário para alimentação e 
crescimento, existe um grupo que desova no estuário. A atividade pesqueira acontece na 
primavera.  

Manjuba, Manjubão, Anchoita Lycengraulis grossidens 
alta importância em abundância,pode ocorrer migração para o norte da Laguna, a 
partir da primavera, com intuito de crescimento. Reproduçao o ano todo      

Peixe-rei Atherinella brasiliensis associado com a lta salinidade               

Peixe-rei Odontesthes argentinensis 
adultos em águas 
salobras                

Barrigudinho Jenynsia multidentata 
prefere alta 
salinidadereprodução no verão               

Bagre-urutu,bagre Genidens genidens 
ocorre no baixo estuário, de maio a dezembro, 
vindo do interior da laguna            

Birú Chyphocharax voga                

Traíra Hoplias malabaricus 
foram capturados adultos possivelmente pois os juvenis utilizem 
áreas mais abrigadas(arrois)          

  Hyphessobrycon anisitsi                 

Peixe-rei Odontesthes mirinensis 
distribuição restritas no AE e PLpossivelmente os adultos estão nas zonas profundas 
da lagoa e os juvenis nas rasas para refugiar-se       

Lambari-de-rabo-amarelo Astyanax bimaculatus 
habita praias de maior granulometria e 
menor salinidade             

Lambari-de-rabo-vermelho Astyanax fasciatus 

habita praias de maior granulometria e menor salinidade, os jovens possivelmente preferem 
baías de fundos lodoso e coberto por vegetação aquática, já os adultos margens arenosas 
intercaladas por juncos 

Mandi, bagrinho Parapimelodus nigribarbis 
associado com intenso desague 
continental              

Pintado, mandi-pintado Pimelodus maculatus comum em rios               

Lambari Astyanax albumus 
foram capturados adultos possivelmente pois os juvenis utilizem 
áreas mais abrigadas(arroios)          

Mandi Pimelodella laticeps australis                
Jundiá Rhamdia sapo água doce               
Cascudo Hypostomus commersoni água doce               
Cascudo-viola  Loricariichthya anus                
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Espécie Comentários 

Nome Comum Nome Científicoo                  
Cascudo-viola Rineloricaria atrigiata                
Cará, Acará Geophagus brasiliensis água doce               
  Gobinellus amaragdua                   
Sardinha, manjuba Lycengraulis simulator                   
Savelhinha Platanichtys platana                   
Lambari Cheirodon ibicuhiensis                   
Lambari Cheirodon interruptus                   
Biru Cyphocharax saladensis                   
Voga Schizodon fasciatus                   
  Pyrrhulina australis                   
Lambari-vidro Charax stenopterus                   
Lambari Astyanax aigenmanniorum                   
Lambari Astyanax fasciatus                   
Lambari Astyanax scabripinnis                   
  Characidium fasciatum                   
Lambari Bryconamericus iheringii                   
  Characidium tenuis                   
Lambari Hyphessobrycon bifasciatus                   
Lambari Hyphessobrycon boulengeri                   
Lambari Hyphessobrycon luetkenii                   
Dentuça Oligosarcus jenynsii                   
Dentuça Oligosarcus robustus                   
Lambari Pseudocorynopoma doriae                   
Tuvira Eigenmania virescens                   
Tuvira Gymnotus carapo                   
  Glanidium albescens                   
  Heptapterus sympterygium                   
  Microglanis cottoides                   
Pintado Pimelotus maculatus                   
  Rhamdella eriarcha                   
  Homodieatus vazferreirae                   
  Dysichthys iheringii                   
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Espécie Comentários 

Nome Comum Nome Científicoo                   

Tamboatá Callichtys callichtys                    
Limpa-vidro Corydoras paleatus                    
Tamboatá Hoplosternum littorale                    
Cascudo Microlepidogaster nigricauda                    
  Cyphocharax voga                    
Cascudo Otothyris sp.                    
Viola Loricariichthys anus                    
Cascudo Rineloricara cadeae                    
Violinha Rineloricara strigilata                    
  Cynolebias melanotaenia                    
Barrigudinho Jenynsia lineata                    
Barrigudinho Phaloceros caudimaculatus                    
Peixe-rei Odontesthes humensis                    
Peixe-rei Odontesthes perugiae                    
Muçum Synbarnchus marmoratus                    
Cará Cichlasoma facetum                    
Cará Cichlasoma portoalegrense                    
Joaninha Crenicichla lepidota                    
Joaninha Crenicichla punctata                    
Cará Gymnogeophagus gymnogenys                    
Cará Gymnogeophagus labiatus                    
  Gobionellus shufeldti                    
Tamboatá Hoplosternum littorale                    
Violinha Rineloricaria cadeae                    
  Gobinelluus shufeldti                    
  Lycengraulis grossidens                    
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12.4. Anexo 04. Répteis 

Espécie Densidade Habitat Fonte Polígono Risco Prot. 
Ecológica/         

Nome Comum Nome Científicoo Concentração         
Tigre d' água Trachemys dorbiginy abundante aquático 2       
Cágados-preto, tartaruga -de-bunda Acantochelys spixii  abundante aquático 2       
Cágado-de-pescoço-espinhudo Hydromedusa tectifera comum terrestre 2   vulnerável   
Cágado de barbilhão Phrynops hilarii abundante   2       
Lagartixa-da-areia Liolaemus occipialis comum terrestre 2       
Téiu, lagarto-de-papo-amarelo Tupinambis sp comum fossorial 2       
Caninana-verde Chironius sp.     3       
Cobra-de-vidro Ophiodes striatus incomum aquática 2       
Cobra-de-duas-cabeças Amphisbaena dawinii abundante   2       
Cobra-cipó-carenada Philodrias aestivus     3       
Cobra-verde-das-árvores Philodrias olfersii     3       
Cobra d'agua Helicops infrataeniatus abundante   2       
Cobra-verde, ou d'água Liophis jaegeri comum   2       
Cobra-lisa Liophis miliaris abundante   2       
Cobra-verde-de-capim Liophis poecilogyrus abundante   2       
        3       
Cobra-cega Amphisbaena prunicolor     3       
Cobra-cega-de-crista Anops kingii     3       
Cobra-coral Micrurus frontalis     3       
Cobra-de-colar Elapomorphus lemniscatus     3       
cobra-verde Philodrias aestiva incomum arborícolas 2       
Cobra-verde Philodryas olfersii incomum   2       
Cobra-da-arena Thamnodynastes hypoconia incomum   2       
Cobra-da-arena Thamnodynastes strigatus incomum   2   EP   
Cuzeira, Urutu,jararaca de agosto Bothrops alternatus comum   2       
Dormideira Sibynomorphus mikanii     3       
Jararaca-pintada Bothrops neuwidi     3       
Jararaquinha-da-praia; bicuda Lystrophis dorbigny abundante arborícolas 2       
Jraraquinha-d'água Liophis anomalus     3       
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Espécie Densidade Habitat Fonte Polígono Risco Prot. 

Ecológica/         
Nome Comum Nome Científicoo Concentração         

Jararaca-do-banhado Mastigodryas bifossatus     3       
Parelheira, Papa-pinto Philodryas patagoniensis abundante   2       
Jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris raro   2       
Lagartixa-de -parede Hemidactylus mabouia     3       
Lagartixa Pantodactylus schereibersii     3       
Muçurana Clelia occipitolutea     3       
Nariguda-comum Listrophis dorbigny     3       
  Liolaemus wiegmanii     3       
  Liolaemus arambarensis     3       
Teiú Teyus oculatus     3       
  Liophis flavifrenatus     3       
  Sibynomorphus ventrimaculatus     3       
  Thamnodynastes Strigilis     3       
Boipeva Waglerophis merremii     3       
Sapinho-de-jardim Bufo dorbignyi abundante   2       
Sapo-das-dunas, Sapo-Grande Bufo arenarum arenarum abundante   2       
  Bufo crucifer hanseli     3       
  Bufo fernandezae     3       
  Bufo icterius icterius     3       
  Melanophryniscus tumifrons     3       
  Melanophryniscus sp.     3       
  Elachistocleis bicolor     3       
Perereca-raiada Hyla minuta abundante   2       
Perereca-Anã Hyla samborni comum   2       
Perereca-do-banhado, Perereca-
Trepadora Hyla pulchella pulchella abundante   2       
  Hyla faber     3       
  Hyla pinima     3       
Perereca-de-focinho Scinax squalirostris abundante   2       
  Ololygon berthae     3       
  Ololygon fuscovaria     3       
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Espécie Densidade Habitat Fonte Polígono Risco Prot. 

Ecológica/         
Nome Comum Nome Científicoo Concentração         

  Ololygon rubra altera     3       
  Ololygon squalilostris     3       
  Ololygon x-signata eringiophila     3       
Sapo-cavador, Sapo-Chico Odontophrynus americanus abundante enterrado 2       
Rã-saltadora Leptodactylus gracilis comum   2       
Rã-manteiga; Rã-comum Leptodactylus ocellatus abundante   2       
  Leptodactylus fuscus     3       
  Leptodactylus mystacinus     3       
  Odontophrynus americanus     3       
Ranzinha-de-quatro-olhos Physalaemus biligonigerus abundante   2       
  Physalaemus cuvieri     3       
  Physalaemus henseli     3       
Ranzinha-gato Physalaemus gracilis abundante   2       
  Physalaemus lisei     3       
Macaquinho Pseudopaludicola falcipes abundante   2       
Rã-flutuante Pseudis minutus abundante aquática 2       
  Phrynohyas mesophaea     3       

Perereca-de-pintas-claras Scinax fuscovarius comum 
da flor 
vermelha 2       

Rã-piadora Leptodactylus latinasus incomum   2       
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Espécie Presença sazonal 
  J   F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

Nome Comum Nome Científicoo x x x x x x x x x x x x 
Tigre d' água Trachemys dorbiginy x x x x x x x x x x x x 
Cágados-preto, tartaruga -de-bunda Acantochelys spixii  x x x x x x x x x x x x 
Cágado-de-pescoço-espinhudo Hydromedusa tectifera x x x x x x x x x x x x 
Cágado de barbilhão Phrynops hilarii x x x x x x x x x x x x 
Lagartixa-da-areia Liolaemus occipialis x x x x x x x x x x x x 
Téiu, lagarto-de-papo-amarelo Tupinambis sp x x x x x x x x x x x x 
Caninana-verde Chironius sp. x x x x x x x x x x x x 
Cobra-de-vidro Ophiodes striatus x x x x x x x x x x x x 
Cobra-de-duas-cabeças Amphisbaena dawinii x x x x x x x x x x x x 
Cobra-cipó-carenada Philodrias aestivus x x x x x x x x x x x x 
Cobra-verde-das-árvores Philodrias olfersii x x x x x x x x x x x x 
Cobra d'agua Helicops infrataeniatus x x x x x x x x x x x x 
Cobra-verde, ou d'água Liophis jaegeri x x x x x x x x x x x x 
Cobra-lisa Liophis miliaris x x x x x x x x x x x x 
Cobra-verde-de-capim Liophis poecilogyrus x x x x x x x x x x x x 
    x x x x x x x x x x x x 
Cobra-cega Amphisbaena prunicolor x x x x x x x x x x x x 
Cobra-cega-de-crista Anops kingii x x x x x x x x x x x x 
Cobra-coral Micrurus frontalis x x x x x x x x x x x x 
Cobra-de-colar Elapomorphus lemniscatus x x x x x x x x x x x x 
cobra-verde Philodrias aestiva x x x x x x x x x x x x 
Cobra-verde Philodryas olfersii x x x x x x x x x x x x 
Cobra-da-arena Thamnodynastes hypoconia x x x x x x x x x x x x 
Cobra-da-arena Thamnodynastes strigatus x x x x x x x x x x x x 
Cuzeira, Urutu,jararaca de agosto Bothrops alternatus x x x x x x x x x x x x 
Dormideira Sibynomorphus mikanii x x x x x x x x x x x x 
Jararaca-pintada Bothrops neuwidi x x x x x x x x x x x x 
Jararaquinha-da-praia; bicuda Lystrophis dorbigny x x x x x x x x x x x x 
Jraraquinha-d'água Liophis anomalus x x x x x x x x x x x x 
Jararaca-do-banhado Mastigodryas bifossatus x x x x x x x x x x x x 
Parelheira, Papa-pinto Philodryas patagoniensis x x x x x x x x x x x x 
Jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris x x x x x x x x x x x x 
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Espécie Presença sazonal 

J F M A M J J A S O N D 
Nome Comum Nome Científicoo x x x x x x x x x x x x 

Lagartixa-de -parede Hemidactylus mabouia x x x x x x x x x x x x 
Lagartixa Pantodactylus schereibersii x x x x x x x x x x x x 
Muçurana Clelia occipitolutea x x x x x x x x x x x x 
Nariguda-comum Listrophis dorbigny x x x x x x x x x x x x 
  Liolaemus wiegmanii x x x x x x x x x x x x 
  Liolaemus arambarensis x x x x x x x x x x x x 
Teiú Teyus oculatus x x x x x x x x x x x x 
  Liophis flavifrenatus x x x x x x x x x x x x 
  Sibynomorphus ventrimaculatus x x x x x x x x x x x x 
  Thamnodynastes Strigilis x x x x x x x x x x x x 
Boipeva Waglerophis merremii x x x x x x x x x x x x 
Sapinho-de-jardim Bufo dorbignyi x x x x x x x x x x x x 
Sapo-das-dunas, Sapo-Grande Bufo arenarum arenarum x x x x x x x x x x x x 
  Bufo crucifer hanseli x x x x x x x x x x x x 
  Bufo fernandezae x x x x x x x x x x x x 
  Bufo icterius icterius x x x x x x x x x x x x 
  Melanophryniscus tumifrons x x x x x x x x x x x x 
  Melanophryniscus sp. x x x x x x x x x x x x 
  Elachistocleis bicolor x x x x x x x x x x x x 
Perereca-raiada Hyla minuta x x x x x x x x x x x x 
Perereca-Anã Hyla samborni x x x x x x x x x x x x 
Perereca-do-banhado, Perereca-Trepadora Hyla pulchella pulchella x x x x x x x x x x x x 
  Hyla faber x x x x x x x x x x x x 
  Hyla pinima x x x x x x x x x x x x 
Perereca-de-focinho Scinax squalirostris x x x x x x x x x x x x 
  Ololygon berthae x x x x x x x x x x x x 
  Ololygon fuscovaria x x x x x x x x x x x x 
  Ololygon rubra altera x x x x x x x x x x x x 
  Ololygon squalilostris x x x x x x x x x x x x 
  Ololygon x-signata eringiophila x x x x x x x x x x x x 
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Espécie Presença sazonal 

  J   F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 
Nome Comum Nome Científicoo x x x x x x x x x x x x 

Sapo-cavador, Sapo-Chico Odontophrynus americanus x x x x x x x x x x x X 
Rã-saltadora Leptodactylus gracilis x x x x x x x x x x x x 
Rã-manteiga; Rã-comum Leptodactylus ocellatus x x x x x x x x x x x x 
  Leptodactylus fuscus x x x x x x x x x x x x 
  Leptodactylus mystacinus x x x x x x x x x x x x 
  Odontophrynus americanus x x x x x x x x x x x x 
Ranzinha-de-quatro-olhos Physalaemus biligonigerus x x x x x x x x x x x x 
  Physalaemus cuvieri x x x x x x x x x x x x 
  Physalaemus henseli x x x x x x x x x x x x 
Ranzinha-gato Physalaemus gracilis x x x x x x x x x x x x 
  Physalaemus lisei x x x x x x x x x x x x 
Macaquinho Pseudopaludicola falcipes x x x x x x x x x x x x 
Rã-flutuante Pseudis minutus x x x x x x x x x x x x 
  Phrynohyas mesophaea x x x x x x x x x x x x 
Perereca-de-pintas-claras Scinax fuscovarius x x x x x x x x x x x x 
Rã-piadora Leptodactylus latinasus x x x x x x x x x x x x 
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Espécie Desova Incubação Inter. Desova 
Início Fim Início Fim Início Fim 

Nome Comum Nome Científico       
Tigre d' água Trachemys dorbiginy             
Cágados-preto, tartaruga -de-bunda Acantochelys spixii              
Cágado-de-pescoço-espinhudo Hydromedusa tectifera             
Cágado de barbilhão Phrynops hilarii             
Lagartixa-da-areia Liolaemus occipialis             
Téiu, lagarto-de-papo-amarelo Tupinambis sp             
Caninana-verde Chironius sp.             
Cobra-de-vidro Ophiodes striatus             
Cobra-de-duas-cabeças Amphisbaena dawinii             
Cobra-cipó-carenada Philodrias aestivus             
Cobra-verde-das-árvores Philodrias olfersii             
Cobra d'agua Helicops infrataeniatus             
Cobra-verde, ou d'água Liophis jaegeri             
Cobra-lisa Liophis miliaris             
Cobra-verde-de-capim Liophis poecilogyrus             
                
Cobra-cega Amphisbaena prunicolor             
Cobra-cega-de-crista Anops kingii             
Cobra-coral Micrurus frontalis             
Cobra-de-colar Elapomorphus lemniscatus             
cobra-verde Philodrias aestiva             
Cobra-verde Philodryas olfersii             
Cobra-da-arena Thamnodynastes hypoconia             
Cobra-da-arena Thamnodynastes strigatus Agosto           
Cuzeira, Urutu,jararaca de agosto Bothrops alternatus             
Dormideira Sibynomorphus mikanii             
Jararaca-pintada Bothrops neuwidi             
Jararaquinha-da-praia; bicuda Lystrophis dorbigny             
Jraraquinha-d'água Liophis anomalus             
Jararaca-do-banhado Mastigodryas bifossatus             
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Espécie Desova Incubação Inter. Desova 

Início Fim Início Fim Início Fim 
Nome Comum Nome Científico       

Parelheira, Papa-pinto Philodryas patagoniensis             
Jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris             
Lagartixa-de -parede Hemidactylus mabouia             
Lagartixa Pantodactylus schereibersii             
Muçurana Clelia occipitolutea             
Nariguda-comum Listrophis dorbigny             
  Liolaemus wiegmanii             
  Liolaemus arambarensis             
Teiú Teyus oculatus             
  Liophis flavifrenatus             
  Sibynomorphus ventrimaculatus             
  Thamnodynastes Strigilis             
Boipeva Waglerophis merremii             
Sapinho-de-jardim Bufo dorbignyi             
Sapo-das-dunas, Sapo-Grande Bufo arenarum arenarum agosto abril         
  Bufo crucifer hanseli             
  Bufo fernandezae             
  Bufo icterius icterius             
  Melanophryniscus tumifrons             
  Melanophryniscus sp.             
  Elachistocleis bicolor             
Perereca-raiada Hyla minuta             
Perereca-Anã Hyla samborni dezembro feveireiro         
Perereca-do-banhado, Perereca-
Trepadora Hyla pulchella pulchella agos/mar dez/maio         
  Hyla faber             
  Hyla pinima             
Perereca-de-focinho Scinax squalirostris setembro abril         
  Ololygon berthae             
  Ololygon fuscovaria             
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Espécie Desova Incubação Inter. Desova 

Início Fim Início Fim Início Fim 
Nome Comum Nome Científico       

  Ololygon rubra altera             
  Ololygon squalilostris             
  Ololygon x-signata eringiophila             
Sapo-cavador, Sapo-Chico Odontophrynus americanus mar/set/dez ab/dez/fev         
Rã-saltadora Leptodactylus gracilis dezembro           
Rã-manteiga; Rã-comum Leptodactylus ocellatus setembro feveireiro         
  Leptodactylus fuscus             
  Leptodactylus mystacinus             
  Odontophrynus americanus             

Ranzinha-de-quatro-olhos Physalaemus biligonigerus 
épocas de 
chuvas           

  Physalaemus cuvieri             
  Physalaemus henseli             
Ranzinha-gato Physalaemus gracilis setembro feveireiro         
  Physalaemus lisei             
Macaquinho Pseudopaludicola falcipes julho abril         
Rã-flutuante Pseudis minutus setembro feveireiro         
  Phrynohyas mesophaea             
Perereca-de-pintas-claras Scinax fuscovarius setembro março         
Rã-piadora Leptodactylus latinasus outubro feveireiro         
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12.5. Anexo 05. Aves 

Espécie Concentração 
Nome Comum Nome Científico Quantidade Unidade Fonte 

 Batuiruçu-de-axila-preta Pluvialis squatarola  Baixa Bandos pequenos 1 
Alegrinho Serpophaga subcristata Alta   1 
Alma-de-gato Piaya cayana  Alta   1 
Andorinha-chilena Tachyneta leucopyga  Baixa   1 
Andorinha-de-testa-branca Tachyneta leucorrhoa Alta   1 
Andorinha-de-bando Hirundo rustica     1 
Andorinha-do-barrando Riaparia riparia Baixa   1 
Andorinha-do-campo Phaeoprogne (Progne) tapera  Média   1 
Andorinha-doméstica-grande Progne Calybea Alta   1 
Andorinha-morena Alopochelidon fucata  Baixa   1 
Andorinha-pequena-de-casa Notiochelidon cyanoleuca Alta   1 
Andorinha-serradora Stelgidopteryx ruficollis Baixa   1 
Anu-branco Guira guira  Alta Bandos 1 
Anu-preto Crotophaga ani  Alta Bandos pequenos. 1 
Arapaçu-verde Sittasomus griseicapillus Alta   1 
Arredio-oliváceo Cranioleuca obsoleta Alta Pares 1 
Asa-branca, Pombão Columba picazuro Alta Bandos de 200 ou mais indivíduos. 1 
Azulão-verdadeiro Passerina brissonii     1 
Bacurau Nyctidromus albicollis Baixa   1 
Bacurau-de-telha Caprimulgus longirostris     1 
Bacurau-norte-americano Chordeiles minor     1 
Bacurau-tesora Hydropsalis brasiliana     1 
Bacurau-tesora-gigante Macropsalis creagra     1 
Bate-bico Phleocryptes melanops  Alta   1 
Batuíra-de-coleira Charadrius collaris  Alta Pares ou solitários. Não formam bandos. 1 
Batuíra-de-coleira-dupla Charadrius falklandicus  Média Bandos. 1 
Batuíra-norte-americana Charadrius semipalmatus  Baixa Solitário ou pequenos bandos. 1 
Batuíra-de-papo-ferrugíneo Eudromias (Oreopholus) ruficollis Baixa Bandos pequenos até bandos com 100 indivíduos. 1 
Batuíra-de-peito-avermelhado Charadrius (Zonibyx) modestus Baixa Solitário. 1 
Batuiruçu Pluvialis dominica  Alta Bandos de 200 ou mais indivíduos. 1 
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Nome Comum Nome Científico Quantidade Unidade Fonte 

Beija-flor-dourado Hylocharis chrysura Alta   1 
Beija-flor-de-papo-branco Lecochloris albicollis Alta   1 
Beija-flor-de-veste-preta Anthracothorax nigricollis Baixa   1 
Bem-te-vi Pitangus sulphuratum  Alta   1 
Bem-te-vi-rajado Myodinastes maculatus     1 
Besourinho-de-bico-vermelho Chlorostilbon aureoventris  Alta   1 

Bichoita 
Synallaxis (schoeniophylax) 
phryganophila Alta   

1 

Biguá Phalacocorax brasilianus  Alta 
Grupos substanciais, na primavera e verão: solitários ou 

aos pares 
1 

Cabeça-seca Mycteria americana   Bandos de até 50 indivíduos. 1 
Calhandra-de-três-rabos Mimus trirus Baixa   1 
Cambacica Coereba flaveola     1 
Caminheiro-de-espora Anthus corredera  Alta   1 
Caminheiro-de-unha-curta Anthus furcatus  Alta   1 
Canário-da-terra-verdadeiro Silicalis flaveola  Alta   1 
Caminheiro-zumbidor Anthus lutencens Alta   1 
Capororoca Coscoroba coscoroba Baixa Pares dispersos ou grupos familiares 1 
Caracará Polyborus plancus Alta Grupos pequenos 1 
Carão Aramus guarauna Alta Comum em duplas ou trios. 1 
Cardeal Paroaria coronata  Alta   1 
Carqueja-de-bico-amarelo Fulica leucoptera  Alta   1 
Carqueja-de-bico-maculado Fulica armillata Alta Bandos grandes. 1 
Carqueja-de-escudo-roxo Fulica rufifrons Baixa   1 
Carrapateiro Milvago chimachima Alta   1 
Caturrita Myopsita monachus Alta Bandos de 30 a 50 indivíduos. 1 
Chimango Milvago chimango Alta Grupos de 30 a 40 indivíduos. 1 
Choca-boné-vermelho Thamnophilus ruficapillus Alta   1 
Choca-da-mata Thamnophilus caerulescens Alta   1 
Chupa-dente Conopophaga lineata Alta   1 
Cisne-de-pescoço-negro (Pato-
arminho) Cygnus melancoryphus Baixa Bandos com cerca de 100 indivíduos 

1 
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Nome Comum Nome Científico Quantidade Unidade Fonte 

Cochicho Anumbius annumbi Alta   1 
Colegial Lessonia rufa Alta   1 

Colhereiro Platalea (Ajaia) ajaja Alta 
Grupos pequenos e ocasionalmente bandos de 80 ou 

mais. 
1 

Combatente Philomachus pugnax Baixa   1 
Coruja-da-igreja Tyto alba  Baixa   1 
Coruja-do-campo Speotyto (Athene) cunicularia  Alta Solitário. 1 
Coruja-orelhuda Rhinoptynx clamator  Baixa   1 
Corujinha-do-mato Otus choliba  Alta   1 
Corujinha-do-sul Otus sanctaecatarinae Alta   1 
Curriqueiro Geositta cunicularia  Alta   1 
Curutiê Certhiaxis cinnamonea  Alta   1 
Dragão Pseudoleistes virescens  Alta   1 
Ema Rhea americana Baixo Grupos de 3 a 8 adultos 1 
Encontro Icterus cayanensis Alta   1 
Enferrujado Lathrotriccus (Empidonax) euleri     1 
Estrelinha Calliphlox amethystina Baixa   1 
Falcão-de-coleira Falco femoralis Baixa   1 
Filipe Myiophobus fasciatus  Alta Grupos pequenos 1 

Flamingo Phoenicopterus chilensis Baixa 
Grupos de 50 a 60 indivíduos e ocasionalmente 

grandes grupos. 
1 

Flamingo-andino Phoenicoparrus andinus Baixa Solitário. 1 
Frango-d'água-carijó Porphyriops melanops Alta Pares ou grupos familiares. 1 
Gaivota-maria-velha Larus maculipennis  Alta   1 
Gaivotão Larus dominicanus  Alta   1 
Galinhola ou Frango d'água Gallinula chloropus Alta Bandos espalhados de tamanho considerável. 1 

Garça-branca-grande Casmerodius albus Alta 
Pequenos grupos ou indivíduos bem dispersos. 

Ocasionalmente grupos de milhares. 
1 

Garça-branca-pequena Egretta thula Alta   1 
Garça-morena Egretta caerulea     1 
Garça-moura (Socó-grande) Ardea cocoi Alta Solitária ou em grupos de 100 a 200. 1 
Garça-vaqueira Bulbucus ibis     1 
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Garibaldi Agelaius ruficapillus Alta   1 
Gaturamo-rei Euphonia musica Baixa   1 
Gavião-caboclo Buteogallus meridionalis Alta   1 
Gavião-caramujeiro Rostrhamus sociabilis  Alta Bandos de 100 ou mais 1 
Gavião-carijó Buteo magnirostris Alto   1 
Gavião-cinza Circus cinereus Baixa Grupos pequenos 1 
Gavião-peneira Elanus leucurus Média Pares 1 
Guaracava-barriga-amarela Elaenia flavogaster Alta   1 
Guaracava-de-bico-curto Elaenia parvirostris Alta   1 
Jaçanã Jacana jacana  Alta Pequenos bandos. 1 
Jacututu Bubo virginianus Baixa   1 
João-botina Phacellodomus erythrophthalmus Baixa   1 
João-de-barro Furnarius rufus Alta   1 
Jõao-grande Ciconia (Euxenura) maguari Alta Pequenos bandos. 1 
João-pobre Serpophaga nigricans Baixa   1 
João-teneném Synallaxis spixi Alta   1 
Junqueiro-de-bico-curvo Limnorsis curvirostris  Média   1 
Juruti-gemedeira Leptotila rufaxilla Alta Solitárias ou aos pares. 1 
Juriti-pupu Leptotila verreauxi Alta Solitárias ou aos pares. 1 

Maçarico de papo-vermelho Calidris canutus  Alta 
Variam de solitários a bandos de 1000 a 2000 

indivíduos. 
1 

Maçarico-acanelado Tryngites subruficollis  Alta Bandos de 200 ou mais indivíduos. 1 
Maçarico-branco Calidris alba  Alta Bandos grandes. 1 
Maçarico-de-bico-virado Limosa haemastica Alta Bandos de tamanhos variados.. 1 
Maçarico-de-bico-torto Numenius phaeopus Baixa   1 
Maçarico-de-cara-pelada (Chapéu-
velho) Phimosus infuscatus Alta Bandos de tamanho pequeno a moderado. 

1 

Maçarico-de-colete Calidris melanotos Baixa Solitário ou grupos pequenos. 1 
Maçarico-de-sobre-branco Calidris fuscicollis  Alta Bandos de tamanhos variados. 1 
Maçarico-do-campo Bartramia longicauda Baixa   1 
Maçarico-grande-perna-amarela Tringa melanoleuca Alta   1 
Maçarico-miúdo Calidris pucilla Baixa Bandos pequenos 1 
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Maçarico-perna-amarella Tringa flavipes Alta   1 
Maçarico-pernilongo Calidris (Micropalama) himantopus Baixa Bandos de tamanho variado 1 
Maçarico-pintado Actilis macularia Baixa   1 
Maçarico-preto Pegladis chihi Alta Bandos grandes com até 1000 indivíduos. 1 
Maçarico-real Theristicus (Harpiprion) caerulescens Pouca Sozinho ou aos pares. 1 
Maria-faceira Syrigma sibilatrix Alta Solitários, aos pares ou em pequenos grupos. 1 
Maria-preta-bico-azulado Knopilegus cyanirostris  Alta   1 
Maria-preta-penacho Knipolegus lophotes Alta   1 
Marreca-caneleira Dendrocygna bicolor Alta Bandos pequenos  1 
Marreca-coleira Callonetta leucophrys Pouca   1 
Marreca-colhereira Anas platalea Baixa Bandos pequenos 1 
Marreca-cri-cri Anas versicolor Alta Pares ou bandos pequenos. 1 
Marreca-de-asa-azul Anas discors     1 
Marrecão Netta peposaca Alta Bandos 1 
Marreca-oveira Anax sibilatrix Baixa   1 
Marreca-parda Anas georgica Alta Pares ou bandos pequenos. 1 

Marreca-pardinha Anax flavirostris Alta 
Pares ou em pequenos grupos. No verão ocorrem em 

grupos de até 500 indivíduos. 
1 

Marreca-pé-vermelho Amazonetta brasiliensis Alta Pares ou pequenos bandos. Rara em grandes bandos. 1 
Marreca-piadeira (Irerê) Dendrocygna viduata Alta Bandos pequenos a bandos de centenas 1 
 Martim-pescador-grande Ceryle torquata  Alta   1 
 Martim-pescador-pequeno Chloroceryle americana  Alta   1 
Martim-pescador-verde Chloroceryle amazona  Alta   1 
Mergulhão Podilymbus podiceps   Alta   1 
Mergulhão grande Podilymbus major   Alta   1 
Mergulhão-de-orelhas-brancas Rollandia (Podiceps) rolland Baixa   1 
Narceja Gallinago gallinago  Alta   1 
Narceja-de-costas-brancas Limnodromus griseus Média Bandos de tamanhos variados. 1 
Narcejão Gallinago undulata Baixa   1 
Noivinha-de-rabo-preto Heteroolmis (Xolmis) dominicana Alta   1 
Papa-lagarto-verdadeiro Coccyzus melacoryphus Média   1 
Papa-piri Tachuris rubrigastra  Média   1 
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Pato-do-mato Cairina moschata Baixa Grupos de 4 a 5  1 
Pedreiro-dos-andes Cinclodes fuscus Baixa   1 
Peitica Empidomus varius Alta   1 
Perdiz Nothura maculosa  Alta Solitários ou aos pares 1 
Pernilongo Himantopus mexicanus (melanurus) Alta Bandos de 100 ou mais indivíduos. 1 
Pica-pau-do-campo Colaptes campestris (campestroides) Alta Grupos pequenos de 4 a 8. 1 

Pica-pau-verde-barrado 
Colaptes (Chrysoptylus) 
melanochlortos  Alta   

1 

Picapauzinho-verde-carijó Verniliornis spilogaster Alta   1 
Pintassilgo Carduelis (Spinus) magellanica  Alta   1 
Pinto-d'água-comum Laterallus melanophaius Média   1 

Piru-piru Haematopus palliatus Alta 
Encontrado aos pares ou em pequenos bandos. 

Ocasionalmente em grupos de 30 a 40. 
1 

Pitiguari Cyclarhis gujanensis Alta   1 
Pisa-n'água Steganopus tricolor Baixa Solitário 1 
Polícia-inglesa Sturnella (Leistes) superciliaris  Alta   1 
Pomba-de-bando Zenaida auriculata Alta Bandos de 30 a 100 indivíduos. 1 
Primavera Xolmis cinerea Alta Sozinhas ou aos pares 1 
Príncipe Phyrocephalus rubinus Baixa   1 
Quero-quero Vanellus chilensis  Alta Pequenos grupos. 1 
Quete Poospiza lateralis   Grupos pequenos 1 
Quiriquiri Falco sparverius Alta   1 
Risadinha Camptostoma obsoletum Alta   1 
Rolinha-picuí Columbina picui Alta Pares ou em bandos pequenos de 6 a 12. 1 
Rolinha Amblyrhamphus holosericus     1 
Sabiá-coleira Turdus albicolis Alta   1 
Sabiá-do-banhado Embernagra platensis Alta   1 
Sabiá-ferreiro Columbina talpacoti  Alta Pares, pouca tendência a formar bandos. 1 
Sabiá-laranjeira Turdus rufiventris Alta   1 
Sabiá-ferreiro Turdus subalaris Alta   1 
Sabiá-poca Turdus amaurochalinus Alta   1 
Sabiá-uma Platycichla flavipes Baixa   1 
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Saci Tapera naevia  Alta   1 
Sanhaçu-cinzento Thraupis sayaca  Alta   1 
Sanhaçu-frade Stephanophorus diadematus  Alta   1 

Saracura-do-banhado 
Pardirallus (Ortygonax) 
sanguinolentus Alta Grupos grandes 

1 

Sargento Agelaius thilius  Alta   1 
Savacu Nycticorax nycticorax Alta Bandos de até 50 aves durante o dia. 1 
Socó-boi-baio Botaurus pinnatus Baixa   1 
Socoí-amarelo Ixobrychus involucrus Baixa   1 
Socózinho Butorides striatus Alta Pequenos grupos. 1 
Suiriri Tyrannus melancholicus Alta   1 

Tachã Chauna torquata Alta 
Casais esparsos ou grupos relativamente grandes (180 

indivíduos). 
1 

Talha-mar Rynchops niger (nigra)  Alta Bandos de tamanhos variados. 1 
Tesourinha, Andorinha Tyrannus savana  Alta   1 
Tico-tico Zonotrichia capensis Alta   1 
Tico-tico-do-banhado Donacospiza albifrons  Média   1 
Tico-tico-do-campo Ammodramus (Myospiza) humeralis  Alta   1 
Tico-tico-rei Coryphospingus cucullatus Baixa   1 
Tiriba-de-testa-vermelha Pyrrhura frontalis Alta Bandos pequenos de 6 a 12 indivíduos. 1 
Tisiu Volatinia jacarina Alta   1 
Três-potes Aramides cajanea Alta   1 
Trepador-quiete Syndactyla (philydor) rufosuperciliata Alta   1 
Trinta-réis-anão Sterna superciliaris Baixa   1 
Trinta-réis-boreal Sterna hirundo Alta   1 
Trinta-réis-de-bico-amarelo Sterna (thalasseus) eurygnata  Baixa   1 
Trinta-réis-de-bico-preto Gelochelidon nilotica  Baixa Solitário ou em pares. 1 
Trinta-réis-de-bico-vermelho Sterna hirundinacea  Média Bandos de tamanhos variados. 1 
Trinta-réis-de-coroa-branca Sterna trudeaui Alta   1 
Trinta-réis-grande Phaetusa simplex  Alta Solitária ou grupos pequenos. 1 
Trinta-réis-real Sterna (thalasseus) maxima  Baixa   1 
Tucão Elaenia obscura Baixa   1 
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Tupiu Sicalis luteola Alta   1 
Tuque Elaenia mesoleuca Alta   1 
Urubú-de-cabeça-amarela Cathartes burrovianus Alta   1 
Urubú-de-cabeça-preta Coragyps atratus Alta   1 
Urubú-de-cabeça-vermelha Cathartes aura Alta   1 
Vira-bosta Molothrus bonariensis  Alta   1 
Vira-folha Sclerurus scansor Baixa   1 
Vira-pedra Arenaria interpres  Baixa Bandos de tamanhos variados. 1 
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Nome Comum Localização 

 Batuiruçu-de-axila-preta Praias de mar e às vezes em planícies lamacentas e campos alagados perto da costa. 

Alegrinho 
Em todo o Rio Grande do Sul, em capoeiras, arbustos altos e moitas e vegetação, cercas-vivas, jardins e lugares 
relativamente abertos. 

Alma-de-gato Florestas e matas abertas 
Andorinha-chilena   
Andorinha-de-testa-branca Campos, arredores de banhados, clareiras de florestas e áreas habitadas. 
Andorinha-de-bando Áreas planas e banhados. 
Andorinha-do-barrando   
Andorinha-do-campo Campos. 
Andorinha-doméstica-grande   
Andorinha-morena Áreas abertas ou parcialmente abertas. 
Andorinha-pequena-de-casa   
Andorinha-serradora Áreas abertas. 
Anu-branco Campos, cercas-vivas, capoeiras, pomares e vegetação de beira de estradas em todo o Rio Grande do Sul. 
Anu-preto Capoeiras, cercas vivas, campos e vegetação de beira de estrada. 
Arapaçu-verde Florestas e matas. 
Arredio-oliváceo Interior de matagais. 
Asa-branca, Pombão Florestas, campos de cereais, campos com vegetação esparsa e em parque espinilho. 
Azulão-verdadeiro Florestas, matas abertas e capoeiras. 
Bacurau Margens de florestas e matas abertas. 
Bacurau-de-telha   
Bacurau-norte-americano   
Bacurau-tesora Espinilho, campos com moitas de vegetação dispersas, florestas e plantações de eucaliptos e acácias. 
Bacurau-tesora-gigante   
Bate-bico Juncais ao longo do litoral. 
Batuíra-de-coleira Praias de mar, planícies arenosas ao longo de todo o litoral. 
Batuíra-de-coleira-dupla Praias de mar, planícies arenosas e pastagens em terras baixas. 
Batuíra-norte-americana Planícies lamacentas e praias de mar. 
Batuíra-de-papo-ferrugíneo Ao longo de todo o litoral. 
Batuíra-de-peito-avermelhado Praias de mar, campo úmidos e planícies lamacentas e arenosas. 
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Batuiruçu 
Ao longo de todo o litoral e ocasionalmente em localidades espalhadas no interior, em praias de mar, planícies 
lamacentas e pastagens alagadas. 

Beija-flor-dourado capoeiras, beiras de florestas, cercas-vivas e espinilho. 
Beija-flor-de-papo-branco Florestas e jardins 
Beija-flor-de-veste-preta   
Bem-te-vi   
Bem-te-vi-rajado   
Besourinho-de-bico-vermelho Habitats semi-abertos, capoeiras, jardins, beiras de mata, espinilho, banhados com arbustos. 
Bichoita Terrenos abertos com arbustos, capoeiras, jardins de fazendas e terrenos pantanosos. 
Biguá   

Cabeça-seca 
Distribuída ao longo do litoral, em banhados e campos alagados nas áreas mais planas e mais abertas de altitudes 
baixas. 

Calhandra-de-três-rabos   
Cambacica Florestas e jardins 
Caminheiro-de-espora   
Caminheiro-de-unha-curta   
Canário-da-terra-verdadeiro Matas, capoeiras e jardins. 
Caminheiro-zumbidor Planícies. 
Capororoca Ao longo do litoral, perto de banhados grandes, lagos, lagoas e pastagens úmidas. 

Caracará 
Mais abundante ao longo do Litoral. Encontrado em terrenos abertos, banhados e plantações, em áreas que 
originalmente eram florestas. 

Carão Banhados, campos alagados e arrozais, valas com água e açudes ao longo de todo o litoral. 
Cardeal   
Carqueja-de-bico-amarelo Banhados, lagos e açudes. 
Carqueja-de-bico-maculado Banhados, lagos e açudes. 
Carqueja-de-escudo-roxo Banhados e lagos conjuntos. 
Carrapateiro Margens de Florestas, terrenos abertos próximos a matas, clareiras e áreas suburbanas. 
Caturrita Terrenos abertos com árvores esparsas, arvoredos plantados ou matas de galeria. 
Chimango Campos abertos, zonas agrícolas e margens de florestas. 
Choca-boné-vermelho Áreas abertas com arbustos, capoeiras, cercas vivas e matagais. 
Choca-da-mata Matas de todos os tipos. 
Chupa-dente Florestas 
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Cisne-de-pescoço-negro (Pato-arminho) Banhados, lagos e lagoas na metade sul do Litoral. 
Cochicho Terrenos abertos, matagais e campos com árvores esparsas. 
Colegial   
Colhereiro Banhados, campos algados, arrozais, açudes e reservatórios. 
Combatente   
Coruja-da-igreja Planaltos e morros. 
Coruja-do-campo Campos abertos, apstagens e espinilho. 
Coruja-orelhuda Capões próximos a banhados e campos alagados. 
Corujinha-do-mato Matas, matas de galeria, capoeiras, cercas-vivas e parque espinilho. 
Corujinha-do-sul Florestas, matas abertas e jardins de cidades. 
Curriqueiro Solos arenoseos, ao longo de todo o litoral. 
Curutiê Banhados e áreas úmidas com juncais ou arbustos pequenos. 
Dragão Banhados e campos úmidos. 
Ema   
Encontro   
Enferrujado Florestas e áreas com matas. 
Estrelinha   
Falcão-de-coleira Incomum em campos abertos, frequentemente encontrado perto de matas. 
Filipe Matas abertas ou capoeiras ralas, próximo de margens de banhados e regiões úmidas. 
Flamingo Principalmente em lagoas costeiras rasas 
Flamingo-andino Lagoa do Peixe 
Frango-d'água-carijó Lagoas pequenas, banhados e lagos com vegetação. 

Gaivota-maria-velha 
Ao longo de todo o litoral, comum em praias e margens de grandes extensões de água,  de lagos rasos e 
banhados, pastagens alagados e campos recém arados. 

Gaivotão Ao longo de toda a costa, Lagoa Mirim e Lagoa dos Patos. 
Galinhola ou Frango d'água Banhados, lagos, lagoas pequenas, açudes, de preferência com vegetação. 
Garça-branca-grande Banhados, açudes, lagos, campoa alagados e arrozais. 
Garça-branca-pequena Banhados, lagos, açudes com vegetação aquática, campos alagados e praias de mar em todo o litoral. 
Garça-morena   

Garça-moura (Socó-grande) 
Banhados, lagos, açudes com vegetação aquática, campos alagados e praias de mar em todo o litoral e lagos 
próximos à praia. 

Garça-vaqueira Atualmente em todo o Rio Grande do Sul. 
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Garibaldi Banhados com juncos e arrozais. 
Gaturamo-rei Matas abertas, jardins e florestas 
Gavião-caboclo Maior parte do Rio Grande do Sul, visto geralmente em campos e arrozais. 
Gavião-caramujeiro Banhados, campos alagados, açudes e lagos com vegetação ao longo de todo o litoral. 

Gavião-carijó 
Presente em todo o Rio Grande do Sul, tolera praticamente todo o tipo de habitat, mas é encontrado especialmente 
em matas, campos e zonas agrícolas  

Gavião-cinza Banhados e campos abertos 
Gavião-peneira Maior parte do Rio Grande do Sul, dispersos em campos abertos, pequenas clareiras e campos agrícolas. 
Guaracava-barriga-amarela Árvores em pastagens, parques e beiras de florestas. 
Guaracava-de-bico-curto Margens de florestas, terrenos abertos com árvores esparsas. 
Jaçanã Áreas de água com vegetação aquática. 
Jacututu Campos e banhados. 
João-botina Pântanos e áreas com banhados. 

João-de-barro 
Terrenos abertos, margens de florestas, plantações de eucaliptos, espinilho, áreas suburbanas em todo o Rio 
Grande do Sul. 

Jõao-grande Pastagens algadas, campos de arroz e outros banhados rasos. 
João-pobre Próximo a riachos, banhados, em pequenas áreas com arbustos e raramente dentro de matas 
João-teneném Capoeiras, matagais e áreas pantanosas. 
Junqueiro-de-bico-curvo Capins cortantes e juncais em banhados e ao longo de suas margens. 
Juruti-gemedeira Matas. 
Juriti-pupu Matas. 
Maçarico de papo-vermelho Praias de mar. 
Maçarico-acanelado Litoral e em áreas úmidas com gramíneas. 
Maçarico-branco Praias de mar, extensões de terras descobertas na maré baixa e nas praias da Lagoa dos Patos. 
Maçarico-de-bico-virado Lagoas costeiras. 
Maçarico-de-bico-torto   
Maçarico-de-cara-pelada (Chapéu-velho) Arrozais, campos alagados, beiras de banhados e outras áreas com águas rasas. 
Maçarico-de-colete Margens com gramíneas de lagos pequenos e açudes. 
Maçarico-de-sobre-branco Praias de mar, lagos pequenos e açudes. 
Maçarico-do-campo Campos abertos. 
Maçarico-grande-perna-amarela Litoral e outras localidades esparsas. 
Maçarico-miúdo   
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Maçarico-perna-amarella   
Maçarico-pernilongo Campos alagados 
Maçarico-pintado   
Maçarico-preto Áreas planas no litoral e em épocas reprodutivas, banhados. 
Maçarico-real Banhados, pântanos, capos úmidos ou alagados e em campos secos não muito longe da água. 
Maria-faceira Em todo o Rio Grande do Sul 
Maria-preta-bico-azulado Florestas 
Maria-preta-penacho Colinas e campos abertos. 
Marreca-caneleira Banhados, arrozais e lagos com vegetação aquática. 
Marreca-coleira Banhados grandes e abertos com capins. 
Marreca-colhereira Banhados do Litoral 
Marreca-cri-cri Banhados, lagos e açudes com vegetação ao longo do Litoral. 
Marreca-de-asa-azul   
Marrecão Banhados grandes, lagos com vegetação aquática e arrozais. 
Marreca-oveira   
Marreca-parda Todo o Litoral, em pequenos lagos, açudes e banhados, geralmente em terrenos abertos. 
Marreca-pardinha Lagos e campos. 
Marreca-pé-vermelho Banhados, açudes e lagos com vegetação. 
Marreca-piadeira (Irerê) Banhados, campos algados, açudes e lagos ao longo de todo o litoral. 
 Martim-pescador-grande Banahdos, lagos e rios. 
 Martim-pescador-pequeno Lagos, banhados, diques e riachos. 
Martim-pescador-verde Riachos, banhados, canais de drenagem, lagos e açudes. 
Mergulhão   
Mergulhão grande   
Mergulhão-de-orelhas-brancas Litoral e interior 
Narceja Campos úmidos, margens graminosas de lagos e açudes. 
Narceja-de-costas-brancas Lagoas costeiras e banhados. 
Narcejão Pastos. 
Noivinha-de-rabo-preto Campos, pequenos banhados e áreas úmidas. 
Papa-lagarto-verdadeiro Locais com banhados ou próximos a riachos. 
Papa-piri Em todo o litoral, em juncais de lagos e banhados. 
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Pato-do-mato 
Áreas com matas, ao longo do lado Oeste da lagoa dos Patos e ao Norte através de áreas com baixa altitude até 
Torres. 

Pedreiro-dos-andes   
Peitica Florestas, matas de galerias e matas abertas. 
Perdiz Em todo o Rio Grande do Sul 
Pernilongo  Campos alagados, margens de banhados, lagos, açudes e praias de mar. 
Pica-pau-do-campo Campos, beiras de matas, cercas e postes. 
Pica-pau-verde-barrado Campos, beiras de matas, campos com árvores esparsas e espinilho. 
Picapauzinho-verde-carijó Florestas, matas abertas, espinilho e matas abertas com árvores esparsas. 
Pintassilgo   
Pinto-d'água-comum Banhados com vegetação densa ao longo das margens. 
Piru-piru Abundante em praias de mar e lagoas grandes ao longo de todo o litoral. 
Pitiguari Florestas e jardins. 
Pisa-n'água Litoral 
Polícia-inglesa   
Pomba-de-bando Terrenos abertos, campos ou terrenos com matas esparsas. 
Primavera Campos 
Príncipe Árreas abertas com árvores esparsas, jardins, campos com inço e capoeiras. 
Quero-quero Pastagens, áreas com capim baixo e de preferência úmidas. 
Quete Matas abertas e capoeiras. 

Quiriquiri 
Campos abertos, zonas agrícolas, clareiras e banhados em todas as partes do Estado do Rio Grande do Sul, 
inclusive nas cidades. 

Risadinha Florestas, beiras de florestas, agrupamento pequenos de érvores, capoeiras e jardins. 
Rolinha-picuí Capoeiras, áreas com plantações de cereais e ao longo de estradas asfaltadas. 
Rolinha   
Sabiá-coleira   
Sabiá-do-banhado Terrenos abertos, campos ou terrenos com matas esparsas. 
Sabiá-ferreiro Habitats abertos e com capoeiras, próximo a riachos e banhados. 
Sabiá-laranjeira Florestas, matas abertas e jardins. 
Sabiá-ferreiro   
Sabiá-poca Florestas e matas 
Sabiá-uma   



 

153 

 
Espécie 

Nome Comum Localização 

Saci Áreas com capoeiras, cercas-vivas, vegetação de restinga e florestas. 
Sanhaçu-cinzento Banhados, matas abertas e jardins. 
Sanhaçu-frade   
Saracura-do-banhado Banhados de todos os tamanhos com bastante vegetação. 
Sargento   
Savacu    
Socó-boi-baio Banhados rasos e áreas alagadas com capim alto ou juncus. 
Socoí-amarelo Banhados com capins altos e juncus e em arrozais ao longo de todo o litoral. 
Socózinho Banhados, margens de lagos, açudes com vegetação baixa, arrozais e litoral. 
Suiriri Beiras de matas e áreas abertas e com árvores. 
Tachã Banhados e lagos com vegetação 

Talha-mar 
Praias de mar, bancos de areia, planícies lamacentas ao longo da costa, enseadas e lagoas grandes litorâneas. 
Ocasionalmente em rios no interior e grandes açudes. 

Tesourinha, Andorinha   
Tico-tico   
Tico-tico-do-banhado   
Tico-tico-do-campo   
Tico-tico-rei Florestas, capoeiras e áreas cultivadas. 
Tiriba-de-testa-vermelha Áreas com matas ou parcialmente cobertas por matas. 
Tisiu Campos cobertos e com jardins altos. 
Três-potes Matas de galeria, pedaços de matas perto de banhados e áreas pantanosas. 
Trepador-quiete Florestas e matas 
Trinta-réis-anão Litoral, banhados de água doce,lagos, açudes e rios. 
Trinta-réis-boreal Litoral e lagoas costeiras. 
Trinta-réis-de-bico-amarelo Ao longo de toda a extensão de praias de mar. 
Trinta-réis-de-bico-preto Litoral, próximo à locais com água doce. 
Trinta-réis-de-bico-vermelho Praias de mar em todo o Estado e banhados de água doce e lagos. 
Trinta-réis-de-coroa-branca Praias de mar, lagos interiores, banhados e açudes. 
Trinta-réis-grande Lagoas, rios, canais grandes de irrigação e oceano. 
Trinta-réis-real Localidades dispersas em praias de mar. 
Tucão Áreas de capoeira com árvores pequenas, beira de matas de galeria e matas. 
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Tupiu   
Tuque Florestas, matas abertas e jardins. 

Urubú-de-cabeça-amarela 
Maior parte do Rio Grande do Sul, vista com frequência sobre terrenos úmidos, tais como campos alagados e 
arrozais. 

Urubú-de-cabeça-preta Maior parte do Rio Grande do Sul. 
Urubú-de-cabeça-vermelha Maior parte do Rio Grande do Sul. 
Vira-bosta   
Vira-folha Florestas úmidas e remotas. 
Vira-pedra Praias de mar, enseadas costeiras e campos úmidos perto da costa. 
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Nome Comum Categoria Esfera J F M A M J J A S O N D 
 Batuiruçu-de-axila-preta     X X X                 X   X 
Alegrinho     X X X X X X X X X X X X 
Alma-de-gato     X X X X X X X X X X X X 
Andorinha-chilena               X   X   X   X   X       
Andorinha-de-testa-branca     X X X X X X X X X X X X 
Andorinha-de-bando     X X X               X X 
Andorinha-do-barrando     X X X             X X X 
Andorinha-do-campo     X X X               X   X 
Andorinha-doméstica-grande     X X X X X X X X X X X X 
Andorinha-morena     X X X X X X X X   X X X X 
Andorinha-pequena-de-casa     X X X X X X X X X X X X 
Andorinha-serradora     X X X             X X X 
Anu-branco     X X X X X X X X X X X X 
Anu-preto     X X X X X X X X X X X X 
Arapaçu-verde     X X X X X X X X X X X X 
Arredio-oliváceo     X X X X X X X X X X X X 
Asa-branca, Pombão     X X X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Azulão-verdadeiro                             
Bacurau     X X X X X X X X X X X X 
Bacurau-de-telha                             
Bacurau-norte-americano     X X X             X X X 
Bacurau-tesora     X X X X X X X X X X X X 
Bacurau-tesora-gigante     X X X X X X X X X X X X 
Bate-bico       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Batuíra-de-coleira     X X X X X X X X X X X X 
Batuíra-de-coleira-dupla               X   X   X   X         
Batuíra-norte-americana       X   X   X                 X   X 
Batuíra-de-papo-ferrugíneo             X X X X         
Batuíra-de-peito-avermelhado             X X X X         
Batuiruçu       X   X   X                 X   X 
Beija-flor-dourado     X X X X X X X X X X X X 
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Beija-flor-de-papo-branco                             
Beija-flor-de-veste-preta     X X X               X X 
Bem-te-vi       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Bem-te-vi-rajado     X X X             X X X 
Besourinho-de-bico-vermelho       X   X   X                   X 
Bichoita     X X X X X X X X X X X X 
Biguá       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Cabeça-seca       X   X   X                   X 
Calhandra-de-três-rabos             X X X X         
Cambacica                             
Caminheiro-de-espora                             
Caminheiro-de-unha-curta                             
Canário-da-terra-verdadeiro       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Caminheiro-zumbidor                             
Capororoca       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Caracará       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Carão       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X X 
Cardeal       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Carqueja-de-bico-amarelo     X X X X X X X X X X X X 
Carqueja-de-bico-maculado     X X X X X X X X X X X X 
Carqueja-de-escudo-roxo     X X X X X X X X X X X X 
Carrapateiro                             
Caturrita     X X X X X X X X X X X X 
Chimango                             
Choca-boné-vermelho     X X X X X X X X X X X X 
Choca-da-mata     X X X X X X X X X X X X 
Chupa-dente                             
Cisne-de-pescoço-negro (Pato-arminho)       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Cochicho     X X X X X X X X X X X X 
Colegial               X   X   X   X   X       
Colhereiro       X   X   X   X   X X X X X   X   X   X 
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Nome Comum Categoria Esfera J F M A M J J A S O N D 
Combatente     X X X               X X 
Coruja-da-igreja                             
Coruja-do-campo     X X X X X X X X X X X X 
Coruja-orelhuda     X X X X X X X X X X X X 
Corujinha-do-mato     X X X X X X X X X X X X 
Corujinha-do-sul     X X X X X X X X X X X X 
Curriqueiro       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Curutiê     X X X X X X X X X X X X 
Dragão                             
Ema     X X X X X X X X X X X X 
Encontro     X X X X X X X X X X X X 
Enferrujado     X X X               X X 
Estrelinha     X X X               X X 
Falcão-de-coleira     X X X X X X X X X X X X 
Filipe       X   X   X                 X   X 
Flamingo             X X X X X       
Flamingo-andino                             
Frango-d'água-carijó       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Gaivota-maria-velha       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Gaivotão       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Galinhola ou Frango d'água       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Garça-branca-grande       X    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Garça-branca-pequena       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Garça-morena                             
Garça-moura (Socó-grande)       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Garça-vaqueira                             
Garibaldi                             
Gaturamo-rei                             
Gavião-caboclo       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Gavião-caramujeiro       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Gavião-carijó       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
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Nome Comum Categoria Esfera J F M A M J J A S O N D 
Gavião-cinza             X X X X         
Gavião-peneira     X X X X X X X X X X X X 
Guaracava-barriga-amarela     X X X X X X X X X X X X 
Guaracava-de-bico-curto     X X X               X X 
Jaçanã       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Jacututu     X X X X X X X X X X X X 
João-botina                             
João-de-barro     X X X X X X X X X X X X 
Jõao-grande       X   X   X                   X 
João-pobre                             
João-teneném     X X X X X X X X X X X X 
Junqueiro-de-bico-curvo       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Juruti-gemedeira     X X X X X X X X X X X X 
Juriti-pupu     X X X X X X X X X X X X 
Maçarico de papo-vermelho         X X   X   X   X   X   X   X   X   
Maçarico-acanelado       X   X   X   X         X   X   X   X   X 
Maçarico-branco       X   X   X                 X   X 
Maçarico-de-bico-virado             X X X X X X X   
Maçarico-de-bico-torto                             
Maçarico-de-cara-pelada (Chapéu-velho)     X X X X X X X X X X X X 
Maçarico-de-colete     X X X               X X 
Maçarico-de-sobre-branco       X   X   X X X         X X X X 
Maçarico-do-campo       X   X   X                 X   X 
Maçarico-grande-perna-amarela       X   X   X   X X X X X   X   X   X   X 
Maçarico-miúdo                             
Maçarico-perna-amarella       X   X   X X X X X X X   X   X  X 
Maçarico-pernilongo     X X X X X       X X X X 
Maçarico-pintado     X X X               X X 
Maçarico-preto       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Maçarico-real     X X X X X X X X X X X X 
Maria-faceira     X X X X X X X X X X X X 
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Maria-preta-bico-azulado     X X X X X X X X X X X X 
Maria-preta-penacho                             
Marreca-caneleira     X X X X X X X X X X X X 
Marreca-coleira             X X X X         
Marreca-colhereira             X   X   X   X   X       
Marreca-cri-cri       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Marreca-de-asa-azul                             
Marrecão     X X X X X X X X X X X X 
Marreca-oveira     X X X X X X X X X X X X 
Marreca-parda     X X X X X X X X X X X X 
Marreca-pardinha       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Marreca-pé-vermelho Ameaçada     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Marreca-piadeira (Irerê)       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
 Martim-pescador-grande       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
 Martim-pescador-pequeno     X X X X X X X X X X X X 
Martim-pescador-verde     X X X X X X X X X X X X 
Mergulhão                             
Mergulhão grande     X X X X X X X X X X X X 
Mergulhão-de-orelhas-brancas       X   X   X X X X X X X X X   X 
Narceja       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Narceja-de-costas-brancas                             
Narcejão     X       X X X X X X X X 
Noivinha-de-rabo-preto     X X X X X X X X X X X X 
Papa-lagarto-verdadeiro     X X X               X X 
Papa-piri     X X X X X X X X X X X X 
Pato-do-mato     X X X X X X X X X X X X 
Pedreiro-dos-andes               X X X         
Peitica     X X X             X X X 
Perdiz     X X X X X X X X X X X X 
Pernilongo     X X X X X X X X X X X X 
Pica-pau-do-campo     X X X X X X X X X X X X 
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Nome Comum Categoria Esfera J F M A M J J A S O N D 
Pica-pau-verde-barrado     X X X X X X X X X X X X 
Picapauzinho-verde-carijó     X X X X X X X X X X X X 
Pintassilgo       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Pinto-d'água-comum     X X X X X X X X X X X X 
Piru-piru       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Pitiguari     X X X X X X X X X X X X 
Pisa-n'água                     X X X X 
Polícia-inglesa       X   X   X   X           X   X   X   X 
Pomba-de-bando     X X X X X X X X X X X X 
Primavera     X X X X X X X X X X X X 
Príncipe     X X X               X X 
Quero-quero       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Quete                             
Quiriquiri       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Risadinha     X X X X X X X X X X X X 
Rolinha-picuí     X X X X X X X X X X X X 
Rolinha                             
Sabiá-coleira     X X X X X X X X X X X X 
Sabiá-do-banhado     X X X X X X X X X X X X 
Sabiá-ferreiro       X   X  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sabiá-laranjeira     X X X X X X X X X X X X 
Sabiá-ferreiro     X X X             X X X 
Sabiá-poca     X X X X X X X X X X X X 
Sabiá-uma     X X X             X X X 
Saci     X X X X X X X X X X X X 
Sanhaçu-cinzento       X   X   X   X   X         X   X   X  X 
Sanhaçu-frade                             
Saracura-do-banhado       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Sargento       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Savacu       X   X   X X X X X X X   X   X   X 
Socó-boi-baio     X X X                  X 
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Nome Comum Categoria Esfera J F M A M J J A S O N D 
Socoí-amarelo       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Socózinho       X   X   X           X   X   X   X 
Suiriri     X X X             X X X 
Tachã     X X X X X X X X X X X X 
Talha-mar       X   X   X   X X X X X X X X X 
Tesourinha, Andorinha       X   X   X                  X   X 
Tico-tico       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Tico-tico-do-banhado       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Tico-tico-do-campo       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Tico-tico-rei                             
Tiriba-de-testa-vermelha     X X X X X X X X X X X X 
Tisiu     X X X X X X X X X X X X 
Três-potes       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Trepador-quiete     X X X X X X X X X X X X 
Trinta-réis-anão       X   X  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Trinta-réis-boreal     X X X               X X 
Trinta-réis-de-bico-amarelo     X X       X X X X X X X 
Trinta-réis-de-bico-preto       X   X   X           X   X   X   X 
Trinta-réis-de-bico-vermelho         X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Trinta-réis-de-coroa-branca       X   X  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Trinta-réis-grande       X   X  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Trinta-réis-real     X X X X X X X X X X X X 
Tucão     X X X X X X X X X X X X 
Tupiu                             
Tuque     X X X               X X 
Urubú-de-cabeça-amarela     X X X X X X X X X X X X 
Urubú-de-cabeça-preta       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Urubú-de-cabeça-vermelha     X X X X X X X X X X X X 
Vira-bosta       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 
Vira-folha     X X X X X X X X X X X X 
Vira-pedra     X X X X X X X X X X X X 
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Espécie Nidificação Postura Incubação Tempo Ninho Período 
Invernada 

Nome Comum Inicio Fim Inicio Fim Inicio  Fim Inicio  Fim Inicio Fim 
 Batuiruçu-de-axila-preta                     
Alegrinho                     
Alma-de-gato                     
Andorinha-chilena                     
Andorinha-de-testa-branca                     
Andorinha-de-bando                     
Andorinha-do-barrando                     
Andorinha-do-campo                     
Andorinha-doméstica-grande                     
Andorinha-morena                     
Andorinha-pequena-de-casa                     
Andorinha-serradora                     
Anu-branco                     
Anu-preto                     
Arapaçu-verde                     
Arredio-oliváceo                     
Asa-branca, Pombão Outubro Dezembro                 
Azulão-verdadeiro                     
Bacurau                     
Bacurau-de-telha                     
Bacurau-norte-americano                     
Bacurau-tesora                     
Bacurau-tesora-gigante                     
Bate-bico                     
Batuíra-de-coleira                     
Batuíra-de-coleira-dupla                     
Batuíra-norte-americana                     
Batuíra-de-papo-ferrugíneo                     
Batuíra-de-peito-avermelhado                     
Batuiruçu                     
Beija-flor-dourado                     
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Espécie Nidificação Postura Incubação Tempo Ninho Período Invernada 

Nome Comum Inicio Fim Inicio Fim Inicio  Fim Inicio  Fim Inicio Fim 
Beija-flor-de-papo-branco                     
Beija-flor-de-veste-preta                     
Bem-te-vi                     
Bem-te-vi-rajado                     
Besourinho-de-bico-vermelho                     
Bichoita                     
Biguá Setembro Outubro Outubro               
Cabeça-seca                     
Calhandra-de-três-rabos                     
Cambacica                     
Caminheiro-de-espora                     
Caminheiro-de-unha-curta                     
Canário-da-terra-verdadeiro                     
Caminheiro-zumbidor                     
Capororoca                     
Caracará Abril Maio                 
Carão                     
Cardeal                     
Carqueja-de-bico-amarelo Setembro Dezembro                 
Carqueja-de-bico-maculado                     
Carqueja-de-escudo-roxo                     
Carrapateiro                     
Caturrita                     
Chimango Setembro                   
Choca-boné-vermelho                     
Choca-da-mata Setembro Novembro                 
Chupa-dente                     
Cisne-de-pescoço-negro (Pato-arminho)                     
Cochicho                     
Colegial                     
Colhereiro                     
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Espécie Nidificação Postura Incubação Tempo Ninho Período Invernada 

Nome Comum Inicio Fim Inicio Fim Inicio  Fim Inicio  Fim Inicio Fim 
Combatente                     
Coruja-da-igreja                     
Coruja-do-campo                     
Coruja-orelhuda                     
Corujinha-do-mato                     
Corujinha-do-sul                     
Curriqueiro                     
Curutiê                     
Dragão                     
Ema                     
Encontro                     
Enferrujado                     
Estrelinha                     
Falcão-de-coleira                     
Filipe                     
Flamingo                     
Flamingo-andino                     
Frango-d'água-carijó                     
Gaivota-maria-velha Setembro Outubro                 
Gaivotão                     
Galinhola ou Frango d'água                     
Garça-branca-grande Setembro Novembro Novembro               
Garça-branca-pequena     Outubro Novembro     Novembro Dezembro     
Garça-morena                     
Garça-moura (Socó-grande)                     
Garça-vaqueira Outubro Dezembro                 
Garibaldi                     
Gaturamo-rei                     
Gavião-caboclo                     
Gavião-caramujeiro Agosto Dezembro                 
Gavião-carijó                     
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Espécie Nidificação Postura Incubação Tempo Ninho Período Invernada 

Nome Comum Inicio Fim Inicio Fim Inicio  Fim Inicio  Fim Inicio Fim 
Gavião-cinza                     
Gavião-peneira Agosto   Dezembro               
Guaracava-barriga-amarela                     
Guaracava-de-bico-curto                     
Jaçanã                     
Jacututu                     
João-botina                     
João-de-barro                     
Jõao-grande Agosto Setembro                 
João-pobre                     
João-teneném                     
Junqueiro-de-bico-curvo                     
Juruti-gemedeira                     
Juriti-pupu                     
Maçarico de papo-vermelho                     
Maçarico-acanelado                     
Maçarico-branco                     
Maçarico-de-bico-virado                     
Maçarico-de-bico-torto                     
Maçarico-de-cara-pelada (Chapéu-velho) Outubro   Novembro               
Maçarico-de-colete                     
Maçarico-de-sobre-branco                     
Maçarico-do-campo                     
Maçarico-grande-perna-amarela                     
Maçarico-miúdo                     
Maçarico-perna-amarella                     
Maçarico-pernilongo                     
Maçarico-pintado                     
Maçarico-preto Novembro                   
Maçarico-real                     
Maria-faceira                     
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Espécie Nidificação Postura Incubação Tempo Ninho Período Invernada 

Nome Comum Inicio Fim Inicio Fim Inicio  Fim Inicio  Fim Inicio Fim 
Maria-preta-bico-azulado                     
Maria-preta-penacho                     
Marreca-caneleira                     
Marreca-coleira                     
Marreca-colhereira                     
Marreca-cri-cri                     
Marreca-de-asa-azul                     
Marrecão                     
Marreca-oveira                     
Marreca-parda Setembro Outubro                 
Marreca-pardinha                     
Marreca-pé-vermelho                     
Marreca-piadeira (Irerê) Fevereiro                   
 Martim-pescador-grande                     
 Martim-pescador-pequeno                     
Martim-pescador-verde                     
Mergulhão Setembro Março Primavera Março             
Mergulhão grande                     
Mergulhão-de-orelhas-brancas                     
Narceja Setembro Dezembro                 
Narceja-de-costas-brancas                     
Narcejão                     
Noivinha-de-rabo-preto                     
Papa-lagarto-verdadeiro                     
Papa-piri                     
Pato-do-mato                     
Pedreiro-dos-andes                     
Peitica                     
Perdiz                     
Pernilongo                     
Pica-pau-do-campo                     
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Espécie Nidificação Postura Incubação Tempo Ninho Período Invernada 

Nome Comum Inicio Fim Inicio Fim Inicio  Fim Inicio  Fim Inicio Fim 
Pica-pau-verde-barrado                     
Picapauzinho-verde-carijó                     
Pintassilgo                     
Pinto-d'água-comum                     
Piru-piru                     
Pitiguari                     
Pisa-n'água                     
Polícia-inglesa                     
Pomba-de-bando                     
Primavera                     
Príncipe                     
Quero-quero                     
Quete                     
Quiriquiri Agosto                   
Risadinha                     
Rolinha-picuí                     
Rolinha                     
Sabiá-coleira                     
Sabiá-do-banhado                     
Sabiá-ferreiro                     
Sabiá-laranjeira                     
Sabiá-ferreiro                     
Sabiá-poca                     
Sabiá-uma                     
Saci                     
Sanhaçu-cinzento                     
Sanhaçu-frade                     
Saracura-do-banhado                     
Sargento                     
Savacu Setembro Outubro Setembro Outubro             
Socó-boi-baio                     
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Espécie Nidificação Postura Incubação Tempo Ninho Período Invernada 

Nome Comum Inicio Fim Inicio Fim Inicio  Fim Inicio  Fim Inicio Fim 
Socoí-amarelo Setembro                   
Socózinho                     
Suiriri                     
Tachã Julho Dezembro                 
Talha-mar                     
Tesourinha, Andorinha                     
Tico-tico                     
Tico-tico-do-banhado                     
Tico-tico-do-campo                     
Tico-tico-rei                     
Tiriba-de-testa-vermelha                     
Tisiu                     
Três-potes                     
Trepador-quiete                     
Trinta-réis-anão                     
Trinta-réis-boreal                     
Trinta-réis-de-bico-amarelo                     
Trinta-réis-de-bico-preto                     
Trinta-réis-de-bico-vermelho                     
Trinta-réis-de-coroa-branca                     
Trinta-réis-grande                     
Trinta-réis-real                     
Tucão                     
Tupiu                     
Tuque Novembro Janeiro                 
Urubú-de-cabeça-amarela                     
Urubú-de-cabeça-preta                     
Urubú-de-cabeça-vermelha                     
Vira-bosta                     
Vira-folha                     
Vira-pedra                     
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Espécie 
Nome Comum 

Comentários 

 Batuiruçu-de-axila-preta Não nidifica no Rio Grande do Sul. 
Alegrinho   
Alma-de-gato   
Andorinha-chilena   
Andorinha-de-testa-branca   
Andorinha-de-bando   
Andorinha-do-barrando   
Andorinha-do-campo   
Andorinha-doméstica-grande   
Andorinha-morena   
Andorinha-pequena-de-casa   
Andorinha-serradora   
Anu-branco   
Anu-preto   
Arapaçu-verde   
Arredio-oliváceo   
Asa-branca, Pombão   
Azulão-verdadeiro   
Bacurau   
Bacurau-de-telha   
Bacurau-norte-americano   
Bacurau-tesora   
Bacurau-tesora-gigante   
Bate-bico   
Batuíra-de-coleira   
Batuíra-de-coleira-dupla   
Batuíra-norte-americana Ocorre durante todo o ano na Lagoa do Peixe. 
Batuíra-de-papo-ferrugíneo   
Batuíra-de-peito-avermelhado   
Batuiruçu Não nidifica no Rio Grande do Sul. 
Beija-flor-dourado   
Beija-flor-de-papo-branco   
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Espécie 

Nome Comum Comentários 

Beija-flor-de-veste-preta   
Bem-te-vi   
Bem-te-vi-rajado   
Besourinho-de-bico-vermelho   
Bichoita   
Biguá Único Biguá do Rio Grande do Sul 
Cabeça-seca   
Calhandra-de-três-rabos   
Cambacica   
Caminheiro-de-espora   
Caminheiro-de-unha-curta   
Canário-da-terra-verdadeiro   
Caminheiro-zumbidor   
Capororoca Maior abundância durante o verão. 

Caracará 
No Rio Grande do Sul, esta espécie é perseguida por fazendeiros pelos danos que causa a cordeiros recém-

nascidos e à ovelhas enfraquecidas pelo parto. 
Carão   
Cardeal   
Carqueja-de-bico-amarelo Considerável movimentação no Rio Grande do Sul. 
Carqueja-de-bico-maculado Efetua migrações locais formando concentrações de pássaros. 
Carqueja-de-escudo-roxo   
Carrapateiro   
Caturrita   
Chimango Movimentação local considerável, imposta pela quantidade de alimentos. 
Choca-boné-vermelho   
Choca-da-mata   
Chupa-dente   
Cisne-de-pescoço-negro (Pato-arminho) Número de indivíduos pode aumentar durante o inverno, devido à chegada de aves vindas do Sul. 
Cochicho   
Colegial   
Colhereiro Escassos no Inverno e mais restritos ao litoral. Dispersam-se pelo sul no começo de Outubro. 
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Espécie 

Nome Comum Comentários 

Combatente   
Coruja-da-igreja   
Coruja-do-campo   
Coruja-orelhuda   
Corujinha-do-mato   
Corujinha-do-sul   
Curriqueiro   
Curutiê   
Dragão   

Ema 
Alvo fácil para caçadores casuais e coletores de plumas. Sua proteção depende da iniciativa e atitude de 

fazendeiros locais. 
Encontro   
Enferrujado   
Estrelinha   
Falcão-de-coleira   
Filipe   
Flamingo Locais favoritos do Flamingo são ermos e de difícil acesso. 
Flamingo-andino Primeito registro para o Rio Grande do Sul Foi em Abril de 1990. 
Frango-d'água-carijó   
Gaivota-maria-velha Movimentos locais influenciados por fontes de alimentos. 
Gaivotão Aparece no interior, na época de nascimento de cordeiros para atacar recém-nascidos. 
Galinhola ou Frango d'água   
Garça-branca-grande Escassa no Inverno. 
Garça-branca-pequena   
Garça-morena   
Garça-moura (Socó-grande) A maior Garça do Rio Grande do Sul. 
Garça-vaqueira   
Garibaldi   
Gaturamo-rei   
Gavião-caboclo   

Gavião-caramujeiro 
A Nidificação no Rio Grande do Sul ocorre com mais freqüência em Sarandis e Matagais ou Capoeiras perto da 

água. 



 

172 

 
Espécie 

Nome Comum Comentários 

Gavião-carijó O Gavião de mais ampla distribuição no Rio Grande do Sul. 
Gavião-cinza Pode migrar para o Rio Grande do Sul, vindos do Sul no Inverno. 
Gavião-peneira   
Guaracava-barriga-amarela   
Guaracava-de-bico-curto   
Jaçanã   
Jacututu   
João-botina   
João-de-barro   
Jõao-grande   
João-pobre   
João-teneném   
Junqueiro-de-bico-curvo   
Juruti-gemedeira Podem formar bandos maiores em áreas propícias para alimentação. 
Juriti-pupu Podem formar bandos maiores em áreas propícias para alimentação. 
Maçarico de papo-vermelho Não se reproduz no Rio Grande do Sul. 
Maçarico-acanelado   
Maçarico-branco   
Maçarico-de-bico-virado Não nidifica no Rio Grande do Sul. 
Maçarico-de-bico-torto   
Maçarico-de-cara-pelada (Chapéu-velho) Escassos no Inverno. 
Maçarico-de-colete   
Maçarico-de-sobre-branco   
Maçarico-do-campo   
Maçarico-grande-perna-amarela Não nidifica no Rio Grande do Sul. 
Maçarico-miúdo   
Maçarico-perna-amarella Raros no inverno, sendo mais comum de Setembro a Março. 
Maçarico-pernilongo   
Maçarico-pintado   
Maçarico-preto Movimento local grande. 
Maçarico-real Ocorre regularmente na ponta norte da Lagoa dos Patos 
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Espécie 

Nome Comum Comentários 

Maria-faceira Encontrada regularmente bem longe de água. 
Maria-preta-bico-azulado   
Maria-preta-penacho   
Marreca-caneleira Provável migração desta espécie para o Rio Grande do Sul no Inverno. 
Marreca-coleira Visitante de Inverno, se reproduz no Estado. 
Marreca-colhereira Visitante de Inverno, possível que esta espécie nidifique no extremo sul do Rio Grande do Sul. 
Marreca-cri-cri Provavelmente realizam movimentos migratórios para o Rio Grande do Sul.  
Marreca-de-asa-azul   

Marrecão 
Se reúnem em águas abertas no meio de lagoas grandes durante o período de muda das penas de vôo. 

Escasso a comum no Verão e comum a abundante no Inverno.  
Marreca-oveira   
Marreca-parda   
Marreca-pardinha   
Marreca-pé-vermelho Marreca mais amplamente distribuida no rio Grande do Sul, parece reproduzir-se durante todo o ano. 
Marreca-piadeira (Irerê)   
 Martim-pescador-grande   
 Martim-pescador-pequeno   
Martim-pescador-verde   
Mergulhão   
Mergulhão grande Único Mergulhão Grande do Rio Grande do Sul 
Mergulhão-de-orelhas-brancas Encontrada geralmente em lagos juncosos e outras expansões de água com vegetação 
Narceja Caça proibida durante todo o ano. 
Narceja-de-costas-brancas   
Narcejão   
Noivinha-de-rabo-preto   
Papa-lagarto-verdadeiro   
Papa-piri   
Pato-do-mato População reduzida devido à caça intensiva e destruição dos habitats. Atulamente a caça é proibida. 
Pedreiro-dos-andes   
Peitica   
Perdiz Ave mais caçada do Estado. 
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Espécie 

Nome Comum Comentários 

Pernilongo Todo o Estado do Rio Grande do Sul com exceção do extremo Norte e do planalto. 
Pica-pau-do-campo   
Pica-pau-verde-barrado   
Picapauzinho-verde-carijó   
Pintassilgo   
Pinto-d'água-comum   
Piru-piru Migrações no Rio Grande do Sul, possivelmente para praias do interior. 
Pitiguari   
Pisa-n'água   
Polícia-inglesa   
Pomba-de-bando Durante estação reprodutiva, encontrados em pares. 
Primavera   
Príncipe   
Quero-quero Ave agressiva e territorialista. 
Quete   
Quiriquiri   
Risadinha Mais escassa no inverno. 
Rolinha-picuí   
Rolinha   
Sabiá-coleira   
Sabiá-do-banhado   
Sabiá-ferreiro   
Sabiá-laranjeira   
Sabiá-ferreiro   
Sabiá-poca   
Sabiá-uma   
Saci   
Sanhaçu-cinzento   
Sanhaçu-frade   
Saracura-do-banhado   
Sargento   
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Espécie 

Nome Comum Comentários 

Savacu 
Registros escassos no Inverno, restritos ao litoral e na porção leste da porção central. Provável que muitos 

indivíduos deixem o Estado no Inverno. 
Socó-boi-baio Devido à dificuldade de observá-lo, pode ser mais abundante do que indicam os registros. 

Socoí-amarelo 
Tamanho, comportamento e habitat inacessível o tornam extremamente difícil de encontrá-lo. Por isso, pode ser 

mais comum do que indicam os registros. 

Socózinho 
Ausente no Inverno, escasso em Abril e reaparece em Setembro. Encontrados escondidos na vegetação, mas 

também pousa em árvores, arbustos e postes. 
Suiriri   
Tachã   
Talha-mar   
Tesourinha, Andorinha   
Tico-tico   
Tico-tico-do-banhado   
Tico-tico-do-campo   
Tico-tico-rei   
Tiriba-de-testa-vermelha   
Tisiu   
Três-potes   
Trepador-quiete   
Trinta-réis-anão   
Trinta-réis-boreal   
Trinta-réis-de-bico-amarelo Não foi encontrada nenhuma colônia reprodutiva no Rio Grande do Sul. 
Trinta-réis-de-bico-preto   
Trinta-réis-de-bico-vermelho Não há registros de nidificação para o Estado. 
Trinta-réis-de-coroa-branca   
Trinta-réis-grande   
Trinta-réis-real   
Tucão   
Tupiu   
Tuque   
Urubú-de-cabeça-amarela   
Urubú-de-cabeça-preta Eliminado da região sul na década de 60 por fazendeiros locais. 
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Espécie 

Nome Comum Comentários 

Urubú-de-cabeça-vermelha Ausente na península de Mostardas. 
Vira-bosta   
Vira-folha   
Vira-pedra   
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12.6. Anexo 06. Mamíferos 

Espécie Densidade Habitat Fonte Localização Proteção Legal 
Ecológica    Categoria Esfera 

Nome comum Nome Científico Concentração      
Tatu- peludo Euphractus sexcinctus             
Graxaim-do-campo Dusicyon gymnocercus     2   Vulnerável   
Graxaim-do-mato Dusicyon thous     2   NA   
Mão-pelada Procyron cancrivorus     2   NA   
Zorrilho Conepatus chinga     2   vulnerável   
Furão Galictis cuja     2   NA   
Lontra Lutra longicaudis     2       
Tuco-tuco Ctenomys torquatus     2   vulnerável   
Tuco-tuco Ctenomis minutus     2       
Tuco-tuco branco Ctenomys flamarionis     2   vulnerável   
Preá Cavea aperea     2       
Cuica d´água Chironectes minimus     2       
Cuica-de-3-listras Monodelphisn americana     2       
Cuica cauda grossa Lutreolina crassicaudata     2       
Gambá-orelha-branca Didelphis albiventris     2       
Rato da duna ou capim Calomis launcha     2       
Rato-do-junco Holochilus brasiliensis     2       
Rato-d´água Nectomys squamipes     2   NA   
Ratazana Rattus norvergicus     2       
Ratão-do-banhado Myocastor coypus     2       
Capivara, Capincho Hydrochaeris hydrochaeris     2       
Morcego-da fruteiro Sturnira lilium     2       
Morcego-pescador Noctilio leporinus     2   NA   
Morcego-cara-branca Artibeus lituratus     2       
Lebre Lepus capensis     2       
Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris     3       
Cuíca Philander opossum     3       
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Espécie Densidade Habitat Fonte Localização Proteção Legal 

Ecológica    Categoria Esfera 
Nome comum Nome Científico Concentração      

tatu-mulita Dasypus hybridus     3       
tatu-galinha Dasypus novemcintus     3       
morcego-vampiro Desmodus rotundus     3       
morcego-beija-flor Glossophaga soricina     3       
bugio-ruivo Alouatta fusca clamitans     3       
irara Eira barbara     3       
gato-palheiro Felis colocolo     3       
gato-mourisco Felis yagouarondi     3       
gato-do-mato Felis sp.     3       
camundongo-do-mato Oryzomys flavecens     3       
  Oryzomys ratticeps     3       
ouriço-cacheiro Coendou villosus     3       
cotia Dasyprocta azarae     3       
rato-das-árvores Echimys dasythrix     3       
tapiti Sylvilagus brasiliensis     3       
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Espécie Presença sazonal 
  J   F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

Nome comum Nome Científico                         
Tatu- peludo Euphractus sexcinctus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Graxaim-do-campo Dusicyon gymnocercus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Graxaim-do-mato Dusicyon thous  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Mão-pelada Procyron cancrivorus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Zorrilho Conepatus chinga  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Furão Galictis cuja  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Lontra Lutra longicaudis  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Tuco-tuco Ctenomys torquatus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Tuco-tuco Ctenomis minutus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Tuco-tuco branco Ctenomys flamarionis  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Preá Cavea aperea  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Cuica d´água Chironectes minimus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Cuica-de-3-listras Monodelphisn americana  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Cuica cauda grossa Lutreolina crassicaudata  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Gambá-orelha-branca Didelphis albiventris  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Rato da duna ou capim Calomis launcha  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Rato-do-junco Holochilus brasiliensis  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Rato-d´água Nectomys squamipes  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Ratazana Rattus norvergicus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Ratão-do-banhado Myocastor coypus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Capivara, Capincho Hydrochaeris hydrochaeris  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Morcego-da fruteiro Sturnira lilium  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Morcego-pescador Noctilio leporinus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Morcego-cara-branca Artibeus lituratus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Lebre Lepus capensis  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Cuíca Philander opossum  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
tatu-mulita Dasypus hybridus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
tatu-galinha Dasypus novemcintus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
morcego-vampiro Desmodus rotundus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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Espécie Presença sazonal 

  J   F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 
Nome comum Nome Científico                         

morcego-beija-flor Glossophaga soricina  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
bugio-ruivo Alouatta fusca clamitans  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
irara Eira bárbara  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
gato-palheiro Felis colocolo  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
gato-mourisco Felis yagouarondi  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
gato-do-mato Felis sp.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
camundongo-do-mato Oryzomys flavecens  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
  Oryzomys ratticeps  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
ouriço-cacheiro Coendou villosus  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
cotia Dasyprocta azarae  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
rato-das-árvores Echimys dasythrix  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
tapiti Sylvilagus brasiliensis  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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Espécie Períodos Reprodutivos Muda 
Acasalamento Nascimento Início Fim 

Nome comum Nome Científico Início Fim Início Fim     
Tatu- peludo Euphractus sexcinctus             
Graxaim-do-campo Dusicyon gymnocercus             
Graxaim-do-mato Dusicyon thous             
Mão-pelada Procyron cancrivorus             
Zorrilho Conepatus chinga             
Furão Galictis cuja             
Lontra Lutra longicaudis             
Tuco-tuco Ctenomys torquatus             
Tuco-tuco Ctenomis minutus             
Tuco-tuco branco Ctenomys flamarionis             
Preá Cavea aperea             
Cuica d´água Chironectes minimus             
Cuica-de-3-listras Monodelphisn americana             
Cuica cauda grossa Lutreolina crassicaudata             
Gambá-orelha-branca Didelphis albiventris             
Rato da duna ou capim Calomis launcha             
Rato-do-junco Holochilus brasiliensis             
Rato-d´água Nectomys squamipes             
Ratazana Rattus norvergicus             
Ratão-do-banhado Myocastor coypus             

Capivara, Capincho 
Hydrochaeris 
hydrochaeris             

Morcego-da fruteiro Sturnira lilium             
Morcego-pescador Noctilio leporinus             
Morcego-cara-branca Artibeus lituratus             
Lebre Lepus capensis             
Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris             
Cuíca Philander opossum             
tatu-mulita Dasypus hybridus             
tatu-galinha Dasypus novemcintus             
morcego-vampiro Desmodus rotundus             
morcego-beija-flor Glossophaga soricina             
bugio-ruivo Alouatta fusca clamitans             
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Espécie Períodos Reprodutivos Muda 

Acasalamento Nascimento Início Fim 
Nome comum Nome Científico Início Fim Início Fim     

irara Eira barbara             
gato-palheiro Felis colocolo             
gato-mourisco Felis yagouarondi             
gato-do-mato Felis sp.             
camundongo-do-mato Oryzomys flavecens             
  Oryzomys ratticeps             
ouriço-cacheiro Coendou villosus             
cotia Dasyprocta azarae             
rato-das-árvores Echimys dasythrix             
tapiti Sylvilagus brasiliensis             
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Espécie Comentários 
                      

Nome comum Nome Científico                       
Tatu- peludo Euphractus sexcinctus                       
Graxaim-do-campo Dusicyon gymnocercus                       
Graxaim-do-mato Dusicyon thous                       
Mão-pelada Procyron cancrivorus Filhotes prima/verão 

Zorrilho Conepatus chinga 
Primavera/verão ninhadas de 2 a 4 filhotes, preferem margens com vegetação de grande porte e 

barrancos. 
Furão Galictis cuja Filhotes setembro a janeiro 
Lontra Lutra longicaudis                       

Tuco-tuco Ctenomys torquatus                       
Tuco-tuco Ctenomis minutus                       
Tuco-tuco branco Ctenomys flamarionis                       
Preá Cavea aperea                       
Cuica d´água Chironectes minimus                       
Cuica-de-3-listras Monodelphisn americana                       
Cuica cauda grossa Lutreolina crassicaudata Reprodução fevereiro e abril 
Gambá-orelha-branca Didelphis albiventris Reprodução primavera/verão 
Rato da duna ou capim Calomis launcha                       
Rato-do-junco Holochilus brasiliensis                       

Rato-d´água Nectomys squamipes Primavera e verão 

Consumidor herbívoro de grande porte.Gestação: 140dias, Poliestral, 
ciclos 23-26 dias/ano. Onde existem barrancos e taipas constroem 

ninhos e tocas de refúgio, nas grandes superfícies de água com 
vegetação baixa utilizam juncos e capins pra a construção dos ninhos. 

Ratazana Rattus norvergicus 
Reprodução de setembro a 

março Consumidor herbívoro de maior porte.  
Ratão-do-banhado Myocastor coypus                       
Capivara, Capincho Hydrochaeris hydrochaeris                       
Morcego-da fruteiro Sturnira lilium                       
Morcego-pescador Noctilio leporinus Uma ninhada com três filhotes uma vez por ano  
Morcego-cara-branca Artibeus lituratus                       
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Espécie Comentários 

                      
Nome comum Nome Científico                       

Lebre Lepus capensis                       
Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris                       
Cuíca Philander opossum                       
tatu-mulita Dasypus hybridus                       
tatu-galinha Dasypus novemcintus                       
morcego-vampiro Desmodus rotundus                       
morcego-beija-flor Glossophaga soricina                       
bugio-ruivo Alouatta fusca clamitans                       
irara Eira barbara                       
gato-palheiro Felis colocolo                       
gato-mourisco Felis yagouarondi                       
gato-do-mato Felis sp.                       
camundongo-do-mato Oryzomys flavecens                       
  Oryzomys ratticeps                       
ouriço-cacheiro Coendou villosus                       
cotia Dasyprocta azarae                       
rato-das-árvores Echimys dasythrix                       
tapiti Sylvilagus brasiliensis                       

 

 



 

12.7. Anexo 07. Escala de Cores 

CÓDIGO COR ÍNDICE 
R G B 

TIPOS DE COSTA 

 

 

 
ISA 1 

 
119 

 
38 

 
105 

• Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos 
• Falésias em rochas sedimentares, expostas 
• Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), 

expostas 

 

 

 
ISA 2 

 
174 

 
153 

 
191 

• Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, 
expostos 

• Terraços ou substratos de declividade média, expostos 
(terraço ou plataforma de abrasão, terraço arenítico 
exumado bem consolidado, etc.) 

 

 

 
ISA 3 

 
0 

 
151 

 
212 

• Praias dissipativas de areia média a fina, expostas 
• Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à 

ação de ressacas (restingas isoladas ou múltiplas, feixes 
alongadas de restingas tipo “long beach”) 

• Escarpas e taludes íngremes (formações do grupo Barreiras 
e Tabuleiros Litorâneos), expostos 

• Campos de dunas expostas 
 

 

 
ISA 4  

 
146 

 
209 

 
241 

• Praias de areia grossa 
• Praias intermediárias de areia fina a média, expostas 
• Praia de areia fina a média, abrigadas 

 

 

 
ISA 5 

 
152 

 
206 

 
201 

• Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos 
de corais 

• Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou 
recoberta de vegetação 

• Recifes areníticos em franja 
 

 

 
ISA 6 

 
0 

 
149 

 
32 

• Praias de cascalho (seixos e calhaus) 
• Costa de detritos calcários 
• Depósito de tálus 
• Enroncamentos (“rip-rap”, guia corrente, quebra-mar) 

expostos 
• Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções 

lateríticas (disformes e porosas) 
 

 

 
ISA 7 

 
214 

 
186 

 
0 

• Planície de maré arenosa exposta  
• Terraço de baixa-mar 

 

 

 
ISA 8 

 
225 

 
232 

 
0 

• Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada 
• Escarpa / encosta de rocha não lisa, abrigada 
• Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados 
• Enrocamentos (“rip-rap” e outras estruturas artificiais não 

lisas), abrigados 
 

 

 
ISA 9 

 
248 

 
163 

 
0 

• Planície de maré arenosa / lamosa abrigada e outras áreas 
úmidas costeiras não vegetadas 

• Terraços de baixa-mar lamoso abrigado 
• Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de 

corais 
 

 

 
ISA 10 

 
214 

 
0 

 
24 

• Deltas e barras de rio vegetadas 
• Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e 

lagoas 
• Brejo salobro, ou de água salgada, com vegetação adaptada 

ao meio salobro ou salgado; apicum 
• Marismas 
• Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários) 

 

 

 
ISA 10D 

 
197 

 
114 

 
70 

• Banhados vegetados (estuarino, lacustre e de rio) 
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12.8. Anexo 08. Ícones  

Grupo Mamíferos  
 
 
Grupo Símbolos 
Mamíferos Aquáticos  

• Grandes cetáceos 
(baleias) 

• Pequenos cetáceos  
           (golfinhos e botos) 
 

• Pequenos cetáceos  
           (golfinhos e botos) 

 

 

 
• Pinípedes (lobos 

marinhos) 
 
• Sirênios (peixes-bois) 
 

 

 
• Mustelídeos (lontras / 

ariranhas / iraras) 
  
Mamíferos terrestres  

 
• Roedores (capivara / 

ratão do banhado / 
furão / quati / 
guaxinim)  

 
Grupo Peixes 
 

Grupo 
 

Símbolos 
 

Peixes 
 

 

• Pelágicos  
 

• Demersais 
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Grupo Invertebrados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Símbolos 

Répteis 
• Quelônios (tartarugas) 
• Crocodilianos (jacarés) 
• Ofídeos (serpentes e 

outros répteis) 

 

 

Anfíbios 
• sapos, anuros, rãs e 

pererecas) 

 
 

 

Grupo Símbolos 

Invertebrados Marinhos 
• Bivalves (ostras, 

mexilhões, sururus e 
vieiras) 

 
 
• Gastrópodes (caracóis) 
• Cefalópodes (lulas) 
 
 
• Equinodermos (estrela-

do-mar, pepino-do-
mar, ouriço, ofiúro) 

 
 
• Crustáceos (camarões) 
• Crustáceos 

9caranguejos e siris) 
 
• Crustáceos (lagostas) 

 
 
 

 
 

 

 
 
Grupo Répteis / Anfíbios 
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Grupo Aves  
 

Grupo Símbolos 

Aves marinhas costeiras 
• Atobás, fragatas, 

pelicanos, gaivotas, trinta-
réis  

 
Aves marinhas pelágicas 

• Albatroz, pomba–do-cabo, 
andorinha do mar, petrel 

 

 
Aves aquáticas continentais 

• Patos, mrrecos 
• Mergulhões, biguás 
• Garças, flamingos, 

colhereiros (pernaltas) 

  

 

Aves Limícolas 
• Maçaricos, batuíra, quero-

quero 

 

 
Aves de Rapina 

• Gavião, falcão, águia 
pescadora 

 

 
Aves Terrestres 

• Psseriformes (mariquilha, 
sabiá-da-praia, joão-de-
barro) 

 

 
Sítios de nidificação  
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Grupo Algas e Plantas Aquáticas 
 
Grupo 
 

Símbolo 

Bancos de algas e plantas 
aquáticas 

 

 

 
 
Grupo Recifes 
 
 
 
Grupo 
 

Símbolo 

Recifes de corais, recifes 
areníticos submersos 
servindo de suporte para 
colônias de corais, recifes 
algálicos, outros recifes 
orgânicos e estruturas 
rochosas calcáreas 
submersas 

 

 

 
 
Grupo Plâncton 
 
 
Grupo 
 

Símbolo 

Plâncton: áreas de elevada 
densidade planctônica a alta 
concentração de biomassa 
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Grupo 
 

Símbolo 

 
Áreas de reprodução 

 

 

 
Área de berçários 

 

 

 
Áreas de alimentação / 
sítios de repouso 
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Grupo Recursos Socioeconômicos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo Símbolos 

 
Recursos 

• Pesca artesanal 
• Pesca recreativa 
• Pesca industrial 
• Aqüicultura 
• Tomada d’água 
• Mineração 
• Salina 
• Indústria pesqueira 
• Terminal de desembarque 

de pescado 
• Complexo industrial com 

uso / estoque de 
derivados de petróleo 

• Complexo industrial sem 
uso / estoque de 
derivados de petróleo 

• Centrais de geração de 
energia convencional / 
termelétrica 

• Instalações nucleares 
• Tomadas d’água de 

Centrais Nucleares 
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Grupo 
 

Símbolo 

Cultural 
• Local histórico 
• Sítio arqueológico 
• Reserva indígena / 

comunidade tradicional, 
remanescente de 
quilombo 

 

 

Limites 
• Limite de parque / 

refúgio 
• Limite estadual ou 

municipal 

 
 

 

 

 
 
 
Grupo Equipamentos de Transporte 
 
 
Grupo 
 

Símbolo 

Transporte 
• Aeroporto 
• Heliporto / heliponto 
• Entrada de acesso à 

costa 
• Rampa para barcos 
• Lançamento de barcos 

à água 
• Portos e atracadouros 

 

 

Resposta 
• Depósito de 

equipamentos / área de 
concentração dos 
equipamentos 

• Refinaria de petróleo 
• Terminal de petróleo 
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12. 9. Anexo 09. Resultados das Análises Granulométricas 

Segmento RSLP-013 (Cristóvão Pereira) 

 

Zona de varrido Pós-praia 
 

Segmento RSLP-013 (Mina) 

Zona de varrido Pós-praia 
 
 

Segmento RSLP-014 (Pontal São Simão) 

 

Zona de varrido Pós-praia 
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Segmento RSLP-018 (Abreu) 

 

Zona de varrido Pós-praia 
 

Segmento RSLP-019 (Beco do Roma) 

 

Zona de varrido Pós-praia 
 

Segmento LPRS-020 

Segmento RSLP-021 (Praia de Fora) 

 

Zona de varrido Pós-praia 
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Segmento RSLP-022 (Praia do Tigre) 

 

Zona de Varrido Pós-praia 
 

Segmento RSLP-025 (Praia do Sítio) 

 

Zona de varrido Pós-praia 

 

Segmento RSLP-029 (Praia da Pedreira) 

 

Zona de varrido Pós-praia 
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12.10. Anexo 10. Planilhas de Saída de Campo 

Dados de campo para elaboração de Mapas de sensibilidade Ambiental 
 

1.Informações Gerais: 
 
Área de estudo:..............................................................Código do segmento..................................... 
Denominação no mapa:...............................................Coordenadas do ponto de observação(UTM): 
Denominação do local:........................................................................................................................ 
Data de inspeção: ........../........../...........                                 Coordenadas do segmento (UTM): 
Horário:..............                                                                   Início:..............fim:................... 
 
Observadores...........................................................  extensão do segmento:...................................m 
 
2. Características físico-ambientais: 
feição:         ( )natural                   ( )artificial 
 
2.1Oceanografia física 
Ondas na arrebentação (altura estimada)                               
Vento:.....................intensidade............... 
( )>25cm  ( )25-50cm  ( )50cm a 1cm  ( )>1m                       Corrente 
direção...................................... Tipo de arrebentação.....................................                         
Maré...................................... 
 
2.2Descrição morfológica: 
Tipo de litoral:............................................................................................................ 
Declividade 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   ( )floresta  ( 
)campos 
estrutura artificial:.......................................................................( ) rizicultura 
 
3. Estado de conservação: 
( )ruim  ( )médio  ( )bom  ( )ótimo              resíduos/efluentes 
                                                                               ( )ñ observado   ( )esgoto doméstico   ( )industrial 
                                                                   ( )resíduos naturais   ( )lixo urbano    ( )água de irrigação 
 
 
4.comportamento potencial do óleo (armadilhas potenciais, movimentos, etc)   
.............................................................................................................................................................. 
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..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
5. tipos de recursos em riscos 
a)ambiental:..............................................  b)sócio-econômico...........................................................  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
6.Aspectos operacionais: 
a) Possibilidade de uso de equipamento motorizado 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
b) Tipo de acesso 
....................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
7.Comentários.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................  
 8.Classificação da sensibilidade 
local:........................................................................................................ 
 
9. Recursos visuais: 
 
9.1Croqui:....................................................................... 
 
9.2 Vídeo: 
duração:........................m                                           
nome do arquivo digitalizado:................................... 
fita inicial:....................fita final................................           
................................................................................... 
minuto inicial:..............min. final.............................. 
local de armazenamento:............................................ 
 
9.3 Fotos 
 
número                             legenda                                          descrição 
...........                               ...........                                          ................ 
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12.11. Anexo 11. Fonte de Informação 

 
Código da fonte: 1  
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
( x ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    )Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
(    ) Artigo Periódico 
(    )Dissertação/ Tese

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( x )descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição (    )Restrita   
 (    ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Belton, W. Aves do Rio Grande do Sul. Distribuição e 
Biologia; tradução de Teresinha Tesche Roberts. Editora Unisinos. São Leopoldo, 1994. 
584 p. il. 
 
Método de Amostragem: Observações de campo nas áreas conhecidamente mais 
importantes em vários anos em mais de uma estação do ano em cada área. Para 
facilitar a identificação, coletas de espécies também foram realizadas. 
 
Período: De 1972 a 1984 
Periodicidade: 
(    ) Anual 
( X ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    ) Semanal 
(    ) Diária 
(    ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: Os locais visitados eram aqueles que representavam 
maior incidência de aves no estado. Procurou visitar cada região em mais de uma 
estação do ano. Realizou observações em todo o Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Área de estudo: Rio grande do Sul 
 
Outras Informações: Um dos trabalhos mais completos em termos de distribuição 
geográfica das aves do Rio Grande do Sul. 
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Código da fonte: 2  
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
(    ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    )Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
(    ) Artigo Periódico 
( X )Dissertação/ 
Tese 

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( X )Descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição (    )Restrita   
 ( X ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Oliveira, G.A. Mapa de Sensibilidade Ambiental para 
Derrames de Petróleo e Derivados na Margem Leste da Laguna dos Patos, Litoral 
Médio do Rio Grande do Sul. Monografia de Graduação. FURG – Rio Grande – RS 
 
Método de Amostragem: Observações em campo, coleta de amostras sedimentares e 
levantamento de dados pretéritos sobre representantes da fauna de todos os grupos 
presentes na área que poderiam ser prejudicados na casualidade de um acidente 
envolvendo petróleo e derivados. Gerenciamento destes dados em um Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) e elaboração de um Mapa de Sensibilidade Ambiental a 
Derrames de Óleo e Derivados para a área de estudo. 
 
Período: 14 e 15 de abril e 28, 29 e 30 de novembro de 2003. 
Periodicidade: 
(    ) Anual 
(    ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
( X ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: a área foi escolhida para dar continuidade ao 
mapeamento da Lagoa dos Patos previamente iniciada pelo estuário. 
 
Área de estudo: Margem leste da Lagoa dos Patos, litoral médio do Rio Grande do Sul 
 
Outras Informações: 
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Código da fonte: 3  
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
(    ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    ) Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
(  X ) Artigo Periódico 
(   ) Dissertação/ Tese

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( X )Descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição ( X )Restrita   
 (    ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Antônio, M. G. (coordenadora),  1997. Plano de Manejo 
do Parque Estadual de itapuã – RS. Departamento de Recursos Naturais Renováveis, 
Porto Alegre, RS. 
 
Método de Amostragem: Compilação de dados pretéritos e acessoria de especialistas 
em diversas áreas: geologia, biologia, sociologia, química, etc. 
 
Período: 
Periodicidade: 
(    ) Anual 
(    ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
( X ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: á área escolhida se trata de uma Unidade de 
Conservação estadual 
 
Área de estudo: Área do Parque Estadual de Itapuã 
 
Outras Informações: 
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Código da fonte: 4   
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
(    ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    )Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
( X ) Artigo Periódico 
(    )Dissertação/ Tese

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( X )Descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição (    )Restrita   
 ( X ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Lucena, C. A., Jardim, A. S. e Vidal, E. S., 1994. 
Ocorrência, Distribuição e abundância da Fauna de Peixes da Praia de Itapuã, Viamão, 
Rio Grande do Sul, Brasil. In: Comunicações do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC 
– RS, Série Zoologia, volume 7, p.3-27. Porto Alegre - RS 
 
Método de Amostragem: Realização de arrastos nas margens da área para a coleta 
de peixes. 
 
Período: Abril de 1990 a abril de 1991 
Periodicidade: 
(    ) Anual 
(    ) Mensal 
( X ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
(    ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: a área encontra-se sob influência das águas da Lagoa 
dos Patos a qual recebe influência do Oceano Atlântico. Este fato faz com que a área 
tenha uma assembléia de peixes diferentes dos demais corpos hídricos da Bacia do 
delta do Jacuí. Também é um local que tem sofrido grandes impactos ambientais devido 
a descarga de efluentes domésticos e industriais provenientes da Bacia do Jacuí. 
Poucos estudos explicitam o aspecto biológico como por exemplo, variações sazonais 
entre jovens e adultos, reprodução e rotas e épocas de migração. 
 
Área de estudo: Praia de Itapuã, cidade de Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
Outras Informações: Um dos poucos estudos que trata da análise da biologia da 
assembléia de peixes como um todo em uma área nas proximidades da Lagoa dos 
Patos. 
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Código da fonte: 5  
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
(    ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    )Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
( X ) Artigo Periódico 
(    )Dissertação/ Tese

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( X )Descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição (    )Restrita   
 ( X  ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Bemvenuti, C. E. e Netto, S. A., 1998. Distribution and 
Seasonal Patterns of the Sublittoral Benthic Macrofauna of Patos Lagoon (South Brazil). 
In: Revista Brasileira de Biologia, número 58, volume 2, p.211-221. São Carlos - SP 
 
Método de Amostragem: 4 amostragens sazonais de invertebrados bentônicos num 
total de 189 estações ao longo da Lagoa dos Patos. Coleta de dados de profundidade e 
posição das estações, bem como coleta de água para testes de salinidade. 
 
Período: Agosto de 1987 e junho de 1988. 
Periodicidade: 
(    ) Anual 
(    ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
(    ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: a escolha da área foi devido a falta de estudos das 
flutuações sazonais da macrofauna bentônica. 
 
Área de estudo: Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. 
 
Outras Informações: A periodicidade das amostragens não se enquadra em nenhuma 
das opções. A periodicidade das amostragens foi sazonal. 
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Código da fonte: 6  
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
(    ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    )Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
( X ) Artigo Periódico 
(    )Dissertação/ Tese

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( X )Descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição (    )Restrita   
 ( X  ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Lanzer, 2001. Distribuição, Fatores Históricos e Dispersão 
de Moluscos Límnicos em Lagoas do Sul do Brasil. In: Biociências, Porto Alegre, volume 
9, número 2, p.63-84.  
 
Método de Amostragem: compilação de dados pretéritos e a coleções de instituições 
de pesquisa, amostragem através de coletas manuais através de arrastos com peneiras 
em diferentes tipos de substrato. 
 
Período: Anos de 1982, 1984 e 1986. Anos de 1989 e de 1990.  
Periodicidade: 
(    ) Anual 
(    ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
(    ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: Escolheu-se esta área para tentar se entender o 
mecanismos de dispersão dos moluscos ao longo da zona costeira do Rio Grande do 
Sul. 
 
Área de estudo: Lagoas costeiras do Rio Grande do Sul 
 
Outras Informações: as amostragens efetuadas nos anos de 1982, 1984 e 1986 foram 
efetuadas principalmente entre os meses de setembro a abril. As realizadas enter os 
anos de 1989 e 1990 foram de periodicidade sazonal. 
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Código da fonte: 7  
Tipo  ( X) Pessoal 

(    ) Mapas 
(    ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    ) Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
(    ) Artigo Periódico 
(    ) Dissertação/ 
Tese 

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
(    )Descrições 
textuais 
( X )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição (    ) Restrita   
 ( X ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Saída de campo realizada para a coleta de dados para a 
elaboração de uma Carta SAO para a porção Norte da margem Leste e a Margem Norte 
da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul. 
 
Método de Amostragem: Levantamentos de campo auxiliados por consulta a imagens 
de satélite, aerofotografias digitais e softwares de geoprocessamento. Coleta de 
sedimentos em locais com características geomorfológicas diferentes e observações da 
fauna e flora e registros fotográficos 
 
Período: de 2 a 5 e de 10 a 14 de Novembro de 2005.  
Periodicidade: 
(    ) Anual 
(    ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
( X) Aleatória 
 
Método de referência espacial: a área foi escolhida para dar continuidade ao 
mapeamento da sensibilidade ambiental a derrames de óleo e derivados da Lagoa dos 
Patos 
 
Área de estudo: Porção norte da margem leste e margem norte da Lagoa dos Patos, 
Rio Grande do Sul. 
 
Outras Informações:  
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Código da fonte: 8  
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
( X ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    ) Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
(    ) Artigo Periódico 
(    ) Dissertação/ 
Tese 

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( X )Descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição ( X ) Restrita   
 (    ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler, 1997. Relatório FEPAM – 
Litoral Médio. Relatório Referente ao Contrato Firmado entre a FZB e a FEPAM para a 
“Ealaboração de Carta de Recursos de Fauna e Flora Associada ao Litoral Médio, 
margem Oeste da Laguna dos Patos no Estado do Rio Grande do Sul”. Museu de 
Ciências Naturais – FZB – RS. 
 
Método de Amostragem: Levantamentos de campo auxiliados por consulta a dados 
anteriormente publicados e acessoria de especialistas em diferentes áreas relacionadas 
à fauna e flora existentes no local.  Amostragens realizadas em vários pontos 
distribuídos ao longo da área estudada englobando coleta de espécies vegetais e 
animais. 
 
Período: De 1996 a 1997 
Periodicidade: 
(    ) Anual 
( X ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
(    ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: grande importância da área, alta densidade 
populacional e grande potencial turístico, além de muito pouco estudada 
 
Área de estudo: Margem oeste da Laguna dos Patos, Litoral Médio do Rio Grande do 
Sul. 
 
Outras Informações: Único exemplar encontrado para consulta foi o encontrado na 
Biblioteca da Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul. 
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Código da fonte: 9  
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
( X ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    ) Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
(    ) Artigo Periódico 
(    ) Dissertação/ 
Tese 

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( X )Descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição (    ) Restrita   
 ( X ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Fontana, C. S., Bencke, G. A. e Reis, R. E. 
(organizadores), 2003. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Rio Grande 
do Sul. 632p. : il. EDIPUCRS, Porto Alegre - RS 
 
Método de Amostragem: Compilação de dados pretéritos. A elaboração da lista seguiu 
critérios que foram utilizados em outros trabalhos do gênero realizados no Brasil e em 
discussões entre os especialistas da equipe. 
Período: De agosto de 1999 a maio de 2003  
Periodicidade: 
(    ) Anual 
(    ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
(    ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: Falta de uma lista oficial da fauna ameaçada de  
extinção no Rio Grande do Sul 
 
Área de estudo: Rio Grande do Sul 
 
Outras Informações:  
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Código da fonte: 10  
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
(    ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    ) Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
( X) Artigo Periódico 
(    ) Dissertação/ 
Tese 

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( X )Descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição (    ) Restrita   
 ( X ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Braun, C. A. S., 1978. Levantamento dos Anfíbios 
Venenosos do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Parte I – Família Bufonidae. In: 
Iheringia, Série Zoologia número 52 p.73-83 
 
Método de Amostragem: Estudos baseados em consulta a coleções de diversas 
instituições brasileiras e compilação de dados pretéritos 
Período:  
Periodicidade: 
(    ) Anual 
(    ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
(    ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: Tentativa de iniciar o levantamento de todas as 
espécies de anfíbios do Rio Grande do Sul. 
 
Área de estudo: Rio Grande do Sul 
 
Outras Informações: 
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Código da fonte: 11  
Tipo  (    ) Pessoal 

(    ) Mapas 
(    ) Livro 
(    ) Capítulo de livro 
(    ) Evento 
(    ) Artigo de Evento 
(    ) Periódico 
( X ) Artigo Periódico 
(    ) Dissertação/ 
Tese 

Formato (    ) Mapas  
(    ) Tabela digital 
(    )Mapas em papel 
( X )Descrições 
textuais 
(    )Conhecimento 
Pessoal 
 

Distribuição (    ) Restrita   
 ( X ) Não restrita   
 
Informações Bibliográficas: Braun, P. C. e Braun C. A. S., 1980. Lista Prévia dos 
Anfíbios do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil 
 
Método de Amostragem: Estudos baseados em consulta do material que se acha 
depositado nas coleções do Museu de Ciência e Naturais da Fundação Zoobotânica do 
Rio Grande do Sul e em outras instituições. 
Período:  
Periodicidade: 
(    ) Anual 
(    ) Mensal 
(    ) Quinzenal 
(    )Semanal 
(    ) Diária 
(    ) Aleatória 
 
Método de referência espacial: Falta de uma lista completa da fauna de anfíbios do 
Rio Grande do Sul. 
Área de estudo: Rio Grande do Sul 
 
Outras Informações: 
 

 


